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Førtale. 

j Da fjerde Deel af „det norffe Folfs Hiſtorie“, der ffal flutte 

dette Verks førfte Nælkfe, bliver for vidtløftig til befvemt at funne 

ubgjøre et enefte Bind, deles den, ligeſom den førfte, i tvende, og 

faafedes udfommer da ber nfjerde Deels førfte Bind”, der naar ind- 

til Kong Magnus Haafønsføns Død, Hde Mat 1280, det befyemme- 

fte og naturligfte Detingspunft i Tibs-Affnittet. Det andet Bind, 

eller Slutnings-Bindet, er beregnet at frulle naa til Kong Haafon 

Magnusføn den Wldres Død, Sde Mai 1319. Dette er viftnokf en 

Afyigelfe fra den oyrindelige Plan, i Følge bvilfen denne førfte Rakke 

af Berfet ffulde føres lige ned- til Dronning Margretes Tid. Men 

ved nærmere Dvervefelfe vil man fnart indfee, at Aaret 1319 bliver det 

befyemmefte Delingspunft; med det begynder en langt anderledes ny 

Tingenes Orden i Norge, end med 1387; der fremftaar ej alene et 

nyt Dynaftt, men, hvad der er af førre Betydning, Der tndtræder en 

Unions-Tilftand, fom banner den umiddelbare Forberedelſe til og 

Grundyold for den egentlige faafaldte Kalmar-Union, og fom Derfor 

belft bør behandles i Forbindelfe med denne.  Hertil kommer desuden, 

om man endog lod alfe andre Henfyn være borte, at det Haab, man 

billigtvits bør nære om at vigtige, hidtil ubefjendte- Aftftyffer til Nor- 

ges Hiftorie i Middelalderen vil funne opdages ved De Underføgelfer 

i fremmede Ardiver, hvortil det norffe Storthing faa liberalt har bevile 

get mig De fornodne Midler, gjør det ønffeligt, at Bearbeidelfen af 

den besverre altfor idet befjendte og paa gode Kilder altfor magre 

Periode, da Norge flod under Kongerne af Folfunge-AStten, udfættes, 

indtil Det har viift fig, hvilke Oplysninger dertil hine Underføgelfer 

maaffee torde bringe. 

Saaledes vil altfaa Berfets førfte Rakke flutte med Sverre AVt- 

tens Ophor i den lige nedftigende mandlige Linje i Aaret 1319. Den 



nærmere Redegjørelfe for Kilder m. m., fom jeg i Fortalerne føran 

byer Deel plefer at give, forbeholder jeg mig at lade indflyde i For- 

talen til fidfte Bind. Jeg tilføjer fun, at dette Bind vilde være ud— 

fømmet tidligere, hvis iffe en Tængere Upasfelighed i nogen Tid havde 

nøbfaget mig til at fade alt Arbeide bvile. 

Kjøbenhavn, i Mart$ 1858. 

P. A. Mund, 
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Syvende Uffnit. Det fejrende Kongedømme i jevnt tiltagende Vælde indtil Kon- 
geættens Uddøen paa Sverdfiden og Foreningen med Sverige. 
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fer paa Rigsmebdet i Bergen og ovrige Virffomhed i Norge. 5. Forhandlinger i Anledning 

af Kongens Rorstogs-Lefter. Befræbelfer for Chriftenbommens Udbredelfe i Finmarfert. 

6. Spendt Forhold mellem Kong Haafon og den frotffe Kong Ulerander ben den. Be— 

givenheder i GSyberserne. Kong Uleranders Død. 7. Danffe og hibedffe Kaperier. 

Forſte Handbelsforlig med Lubed. GSypendt Forhold med Danmarf. 8. Svenſte Begiven- 
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9, Fortfatte Underbandlinger med Danmark under fyenff Megling. 10. Stridigheder med 
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den unges Fordeel. Haakon den unges Gefandtffab til Spanien. Geſandtſtab og Gif- 

termaalsforflag fra Kongen af Caftilien. 14. Fiendtligbeder med Danmarf. Nordre— 

Halland berjet. Kong Haakon den unges Dad. 15. Stort Tog til Danmark. Kongedat- 

teren Chriſtina fendes til Spanien.  Junfer Magnus faar Kongenavn. Fredsflutning 

med Danmarf, 16. Uroligheder i Danmarf. Kong Chriftophbers Død. Kong Haafort 
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Song Magnus's Giftermaal og Aroning. 21. Byrge Jarls og Kong Valdemars Gifter- 

maal. Underhandlinger om Ubleverelfen af Dronning Ingeborgs Befiddelfer. Kong 

Magnus's Søn Olaf fødes til Verden. 22. Begivenheder paa Island. Partiernes 

Stilling. Anſeede Mænd, 23. Thord Kafale vender tilbage til Island og fremſtaar 

fom de faldne Sturlungers Hesner. Hans Omreife i Veftfjordene, Tog til Sonderlan— 

bet og Gtilftand med Bønderne ber. 24. Thord Kafale dommes fredløs. Fejde vaa Ve— 

fterfandbet. 25, Thord gjør flere forgjeves Forføg vaa at angribe Kolbein i hans Hjem. 

Mislyffede Underhandlinger.  Kolbeins Uordholdenhed. 26. Kolbein gjør et nyt Tog 

til Veftfjordene. Tume Sighvatsfons Drab. Thords mislige Stilling. 27. Thords og 
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fandet. Haugsnes⸗Slaget. Thord og Gisfur underfafte fig Kongens Dom og drage til 

Norge. 30. Thord Kafale og Gisfur i Norge. Thord fendes efter Cardinal Villjams 

Raad til Island forn Fongelig Agent. 31. Thord Kafales Herredømme paa Jsland og 
Filbagefaldelfe til Norge. 32. Kong Haafon fender Gisfur Thorvaldsſon, Thorgils Skarde 
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Norge. Uroligheder paa Island. Ormsfønnernes Drab. 33. Biffop Henriks, Sisfur Thor- 
valdsfans, Thorgils Stardes vg Finnbjørn Helgesføns Tilbagekomſt til Jsland. Thor— 

gils's Forføg paa at underlægge fig Borgarfjorben. Gisſur anerfjendt af Skagfjordin- 

gerne. 34. Thorgils Skardes forgjeves Beftræbelfer før at beholde Herredommet i Borgar- 

fiorben. Han overfaldes og fanges paa Stavaholt, indgaar nodtvunget Forlig, men bry- 

ber bet. 35. Partierne forandre Stilling. Gisfur forligt med Ravn og Sturla. Hem- 
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Svvende Affnit. 

Det fejrende Kongedomme i jevnt tiltagende Vælde indtil Kon- 

geættens Uvddøen par Jverdfiven og Foreningen med Sverige. 

1. Kongens Stilling og Omgivelfer. Landets fornemfte Høvdinger. 

V. Hertug Skules Fald var, fom vi I forrige Afſnit bave feet, ej 

alene af Borger- og Tronkrig opbørt, men endog alt Frø til lignende 
Krige i Fremtiden tilintetgjort. Der fandtes iffe længer en Eneſte, der 

endog med Det ubetydeligfte Stin af Net end fige Haab om Held funde 
tænfe paa at gjøre Haafon Haafonsjøn Tronen ftridig. Hans Konge- 

dømme var fitret, medens Der tillige efter menneffelige Blik ej var no- 

gen Sandfynlighed for, at Landet fnart vilde komme til at ryſtes af faa 

Danne indre politifte Storme, fom Dem, Det nys havde overftanet. Kon— 

gen var elffet hjemme og bøjt bædret ude. De fidite Levninger af Den 

Skygge, der bavde bvilet over bans Farfader Sverres Navn, vare foundne. 

Nu evindrede man Sverre fun føm Den fore, gentale Kriger, vpperlige 

Regent og perfonligt elffværdige Mand. Det var nu en Høæder, itte 

en Stam, at nedftamme fra bam. Vi ville fee, hvorledes man nu en- 

døg ved Opfaldelfer føgte at vedligeholde hans Navn i den fongelige 

Familie, og at bans Aartid bøjtideligholdtes i Kirferne 1). Og ligeledes 

var Birfebeinernes Navn ej alene fra et Spottenatvn i Tidens Lob blepet 

et Hædersnavn, men efterat det var gaaet af Brug, og Partitampen 

endt, omfvævedes Det endog af en færegen Glands; de „gamle Birkebei— 

ner” betragtedes næften fom Oldtidens Heroer, fom Idealer af Tapper- 

bed og Nidderligbed. Med Gejſtligheden ſtod Haafon pan Den bedfte 

Fod ?). Vel vare, fom vi vide, flere vigtige Spørgsmaal endnu ikke 

1) Se ovenfor, i 3die VB. S. 711. 

?) Birfebeinernes Skikke og Vedtægter paaberaabes fanledes i Hirdffraa, Cap. 

21, 38. 
Mund, Det norfte Folks Hiftorie, IV- 1 



2 Haafon Haafonsføn. 

afgjorte, men fun hvilende indtil videre; Dog herffede den venligfte For- 

ftaaefje mellem ham og Erkebiſkop Siqurd, og Det er ovenfor viiſt, hvor— 

fedes Pave Gregorius felv, faa Uger før fin Død, 21 Uug. 1241) 

havde udtalt den frørfte Bevangenhed for ham, og tvdeligt lagt for Da- 

gen, at alle Spor af den tidligere, i fig felv ejfynderligt betydende, Mis- 

forftaaelfe mellem dem vare udflettede. Med Naborigerne, fornemmelig 

Sverige og Skotland, herffede der viftnok enkelte endnu ikke opgjorte 

Iviftepunfter, men deels vare Disfe iffe faa betydelige, at Det for deres 

Skyld, i det mindfte for Øjebliffet, funde fynes Umagen værd at vppe 

Krig, dels var Haafon allerede fan mægtig og anfeet, at det var en 

hojſt betænfelig Saq, at fan bam til Fiende. Haakon havde faaledes 

nu fangt om længe fuldfommen No og Fred til at førge for fit Riges 

Opfomft, og vderligere befoæfte fin Magt og fit Dvynafti. 

De af Haafons og Dronning Margrete&$ Børn, fom paa Denne 

Tid [evede, vare Haafon, der fiden Hydingen om Vaaren 1240 ogſaa 
førte Kongenavn fom Defiqneret Ironfølger, Chriſtina, og Magnus. 
SHaafon var fød om Høften 1232, Gyriftina førft i 1234, og Magnus 

om Sommeren 1238. — Desforuden havde Kongen, fom Det tidligere er 

nætnt, de tvende naturlige Børn, Sigurd, fød omkring 1223, 09 
Geeilia, nu gift med Hr. Gregorius Andresføn. Sigurd fynes at 

have været en baabefuld Angling, bvilfen man allerede tidligt funde be- 

tro vigttge Hverv '). Der findes iffe mindfte Spor til at han vtvede 

nogen Skinſyge mod fine bngre, egtefødde Brødre, bvis FIilværelfe be- 

røvede ham Den Udfigt til Kronen, fom han, hvis De ej vare fødde til 

Verden, vilde bave baft, lige faa lidet fom der tales om nogen Uvilje fra 

Dronningens Side mod hendes Stifbørn. Da de vare fødde før hendes Egte— 

ffab med Kongen, ffyldtes heller iffe Deres Filværelfe nogen Utvoffab fra 

dennes Side, ligeføm det dDerhos fader til, at Dronningen i det bele 

taget, har været af en blid, ftille og efffværdig Gharakteer, fan at Kon- 

gen, om ban end i Førftningen iffe havde frort tilovers for bende, Dog 
fiden, under Deres fange Samliv, fit hende oprigtigt fjær. 

Af de verdslige Høvdinger, der paa Denne Tid havde meft at fige 

i Norge, tilbørte viftnok fun de færrefte vet gamle Slwgter, Der i 

tidligere Dage bavde hørt med til Lendermands-Uriftotratiet. De flefte 

føoldte vel Borgerfrigene deres Opbhøjelfe, og vare enten felv Birke- 

beinerhøvdinger, eller Sønner og Sønnefønner af faadanne. Den 

bøjbyrdigfte Høvding paa den Tid i Norge var upaatvivleligt Pe- 
ter Paalsføn i Gifte, Lendermand af Fitel og fongelig Sysfjelmand 

1) Han bragte ſaaledes, fom vi have feet, Faderen Hjelpetropper og fæmpede 

med i Slaget i Oslo. 
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paa Søndmøre. Han var Den enefte Nepræfentant for Avnunge-Stten 

i lige nedftigende Mandslinje og faaledes paa mange Maader beflægtet 

ej alene med Kongebufet, men ogfaa med de flefte ældre Lendermands- 

Etter i Landet. Hans Farfader Nifolas Kuvung bavde, fom ovenfor 

berettet, været en ivrig Filbænger af Maqnus Erlingsſon, men maa ef- 

ter Dennes Død have fluttet fig til Sverre, da Der ingenfteds nævnes 
at ban eller bans Søn Paal Flida hørte til Baglernes Parti, og De 

vare Dog altfor mægtige og anfeede til at ej Dette i faa Fald var blevet 

omtalt; derimod bave vi feet, af Paal og hans Søn Peter en Tidlang 

vare Filhængere af Stule Jarl, Paal endog en meget ivrig, bvilfet 

maaffee bedt lader fig forklare af bvad vi ovenfor bave udtalt fom vor 

Formodning, at Jarlens Huftru Fru Ragnhild var en Svfter af Paal. 

Bjarfø-Grenen af Arnunge-MWtten var allerede ved Den unge Vidkunn 

Grlingsføns Drab 1183 uddøet paa Mandsfiden, og Wtten vepræfente- 

redes nu af Dennes Svfter Ragnas og Den lovkyndige Bjarne Mards- 

føns Søn Grling i Bjarkø, hvis Wtlinger fiden nagede en overvættes 
Anfeelfe i Landet 1). Skjønt neppe af faa eldgammel og anfeet indenlandft 

Wt fom Avnungerne, var Dog Den oftere omtalte Gregorius Andresſon 

paa Grund af den Stilling, bans Familie i de fenere Fider havde ind 

taget, aabenbart mere anfeet eller betvagtet fom mere fornem end nogen 

anden Lendermand. Han var nemlig Broderføn af Kong Poilip; bans 

Faders Moder var en Sviter af Biftop Nifolas, og Datter af Harald 

Gilles  efterfadte Dronning Ingerid i hendes Egteſktab med Urne paa 

Stovreim. Denne Stovreim-YGt betragtedes derfor nu næften fom for- 

ftelig, og Dette var vel ogfaa NWarfagen, hvorfor Gregorius fremfor andre 

fendermænd faldes „Hr. Gregorius” 2), og blev agtet god nok til at 

være Kongens Svigerfon. Han var en forftandig, banbefuld ung Mand, 

og bavde hele Borgarfysfel i Forlening efter Arnbjørn Jonsføns DoD. 

GSandfynligviis havde han da fit Tilbod enten i Sorg eller paa Valdensbolm. 

Hans Liv og Gateffab med Cecilie blev dog itte fangvarigt, Da ban Døde alle 

vedei 1246. Af en aldgammel YEE, om end fun paa mødrene Side, eller 

paa en vis Maade repræfenterende baade Reins-MWtten, Saxvik-Mtten og 

1) At Ragna blev gift med Bjarne Mardsføn, figes udtryffeligt i Arnmeødlin- 

getallet, Fagrffinna Gap. 215. Derimod figes der ingenfteds uvdtryffeligt, at 

Erling i Bjarfø var Bjarnes og Raquas Søn. Men va Erlings mivfte Søn 
ed Bjarne, og det i de flefte Filfælde var fædvanligt, at Sømen aller førft 

opfaldte fin Faber, er der vyervejenoe Sandfynlighed for at Erlings Fader 
hed Bjarne, i hvilfet Tilfælde der altfaa fun fan være Tale om Bjarne 

Mardsjøn. 

2) Gaaledes kaldes han i Haafon Haafonsføns Saga Gap. 244, hvor hans 
Giftermaal omtales. 

1* 



4 Haafon Haafonsføn. 

Bratsberg-AGtten, var Hertug Skules Frænde og Overvinder, Aasulv 
Grifsføn paa Auftraat, Sysfelmand paa Nordmøre. Han var, fom 
Det tidligere er viift, Sønnedatterfon af Gutborm paa Rein, og gift med 

Baugeid, Datter af Sigrid, Hertug Stules Syfter, i bendes Egteſkab 

med Jon Giqurdsføn paa Auftraat, Sønneføn af Kaare Kongsbroder 

paa Auftraat, og Borghild, Gregorius Dagsføns Svfter 1). Han havde 

med fin Huftru faaet Auftraat, bvilfet Hertug Skule, fom vi bave feet, 

forgjeves føgte at berøve bam, for at fægge det til Kløftret. Uagtet 

fin bøje Byrd og fit nøje Frændffab med Konge-Wtten, ophører ban, 

befonderligt nof, aldeles at blive omtalt efter Hertug Skules Fald. 

Man maa faaledes formode, at han ftrar efter er død, eller at ban fri- 

villigt bar Draget fig tilbage fra af Deeltagelfe i Landets offentlige 

Anligqender, eller endelig at Den Skift, der paalagdes ham for Opbræn- 

delſen af Elgefeter Klofter, paa en eller anden Maade bar bindret bam 

Derfra. Det ligger nærmeft at gjette paa, at ban bar manttet foretage 

en Pilegrimsrejfe eller ef Korstog, bvorfra ban iffe er fømmen tilbage. 

Merfeligt not tales der belter iffe mere om De flefte af bans øvrige Med- 

anførere ved Den fidfte Kamp mod Hertugen 2): det bliver fanledes uneg- 

telig bøjft fandfvnligt, at Den Dem paalagte Ponitenfe bar berøvet Lan- 

Det deres Fjenefte, og at Kongen felv, for ikke at lægge fig ud med 

Gejftliqbeden, maaffee og for ej at faare fin Huftrues Følelfer, bar 

maattet vife Dem frørre Kulde end han egentlig onſkede. 
Den vpperfte Høvding i Gulatbingslagen var paa Denne Tid ſikkert 

Gaut Jonsſon paa Mel, Kongens bøjt betroede Raadgiver, Lender- 
mand allerede i Det mindfte fiden 1217, og fandfynligviis Svsfelmand 

paa Søndbordland. Her havde allerede hans Farfader Gaut paa Enes 3), 

boet i Harald Gilles og Dennes Sønners Daqe, vg Gaut Jonsføn Fa- 
Der Jon, faavel fom Broderen Munan, havde fom De flefte øvrige fror- 

ættede Mænd, børt til Heftungernes Parti. - Munan Gautsføn bavde 

været en af Magnus Erlingsſons Skibsfiyrere i Slaget i Norefjord 
1184; maaffee faldt ban endog i dette Slag, ſtjont han iffe nærnes 

1) Kaare hørte til Sarvik-Atten, fe ovenfor 2den Deel, Slægttavle No. 15. 

?) Den enefte fom nævnes fenere, er Baard Groasføn fra Hardanger, der om- 

tales fom Skibsſtyrer 1257, fe nedenfor (Haafon Hanfonsføns Saga Cay. 

291). Men det er dog iffe vift, om han deeltog umiddelbart i Elgeſeters 
Brand. . 

) Her har Flatøbogen atter det Rette, ATnes >. e. Gnæs Anner til Kvinn- 
hered i Søndhordland, medens den i Udgaven af Sverres Saga fulgte Fert 
har Ornes (Sverres Saga Gap. 53). Det er tydeligt, at Ettens VBefiddel- 
fer laa i Søndhordfland, og nærmeft i Kvinnhered. Se f. Er. be denne 
t vedfommende Diplomer, anførte i Uvdgaven af , Bergens Kalvffind," S. 

122 fag. 
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blandt de faldne. Jon Gautsfens ældre Søn, Arnbjørn Jonsfon '), 

opfoftredes af Biſkop Nikolas, og blev, fom vi have feet, en af Baglernes 

fornemfte Høtvdinger, bvilfet Dog iffe afboldt ham fra, efter at Bagler- 

partiet havde underkaftet fig Kong Haafon, at tjene Denne med ubrødelig 

Troſkab og den ftørfte Iver: det er ovenfor viiſt, hvorledes ban i Tron— 

frigenes fidfte Iid var forlenet med Borgeſysſel og faa at fige var Stat- 

holder i Viten. Men den Omftændigbed, at han faa tidligt blev Dragen 

ind i Baglernes og Vifverjernes Interesjer, fynes at bave gjort ham frem- 

med for fin egentlige Hjemftavn, Søndbordland. Her finde vi Gaut 

Iwnsføn, Der maa bave været bans yngre Broder, boende paa Met i 

Kvinnbered, og optrædende fom Medlem af Birfebeinernes Parti, medens 

Arnbjørn endnu borte til Baglernes: et Tilfolde, der, fom vi bave feet, 

ej var faa fjeldent, og paa bvilfet vi og have Exempel i Blindbeim- 

WEtten, bvor Gregorius Jonsføn hørte til VBirfebeinernes, Ragnvald 

Hallkellsſon derimod til Baglernes Parti.  Gaut var en mægtig Mand, 

der foruden Gaarden Mel ogfaa fees at bave ejet De nærliggende Hal- 

teberg og Sæm, ligefom ban vel og ejede det før nævnte YEnNes og en 

beef Deel andet Gods der i Egnen, eller i Det bele taget bvad der lig 

ger fil Grunden for Det fenere rofendaljfe Gods. Gaut maa have været 

en færdeles klog Mand, fiden Hertug Stule, der ijær betragtede ban 

fom fin verfte Fiende blandt Kongens Omgivelfer, funde tage Anledning 

af bans Gengjetbed til at fammenligne bam med Odin, og Snorre Stur- 

fasføn til at befonge Denne Ligbed i et Vers. For øvrigt ſkal ban have 

været en ſtor Ven af Sturlungerne, og Det beder udtryffeligt om bam, at 

han var gjev I fin YGtt og hele Adferd *). Hans Søn, Finn Gauts- 

) At Arnbjørn Jonsſen var Søn af Jon Gautsføn, figes udtryffeligt i Haa- 

fons, Guthorms og Inges Saga Gay. 4, og at Gaut Jonsføn ligeledes var Søn 
af Jon Gautsſen, fan fluttes faavel af Ovfaldelfesprincipet, fom af at Mel 

i Rvinnhered, nær ved ATnes, var hans Hjemftavn. Det funde imidlertid fynes 

noget befynderligt, at to faa fremragende Mænd fom Arnbjørn og Gaut iffe no- 

genfinde udtryffeligt omtales fom Brødre. Dog fan det vel forklares deraf, 
at Arnbjørn aabenbart var meget ældre, og lige fra Barndommen af opdra- 
gen paa Øftlandet hos Biſtop Nifolas. Af den Omftxndighed, at Arnbjørn, 

ffjønt den aldſte, dog iffe er opfaldt efter fin Farfader, tør man maaſkee og- 

faa flutte, at Han fun var en naturlig Søn, fød medens Jon opholdt fig 

paa Øftlandet, hvorimod Gaut maa have været egtefød. Alt dette faavel 

fom den Omftændighed, at de en lang Tid hørte hver til fit Parti, forflarer 

noffom, hvorledes de funde være ganffe fremmede for hinanden, faa at det 

iffe engang faldt Folf ind at betragte dem fom Brødre. 

Dette bevidnes i Aron Hjørleifsføns Gaga Gap. 23 (fe vvenfor III. 
GS. 931) famt ifær i Sturlunga Gaga X. 15, hvor hans venlige Opførfel 

mod den hjelpeløfe Sturla Thordsføn udførligt berettes, uden al Tvivl efter 

Sturlas egen Relation. 

2 
— 
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før, havde allerede, fom Det vil ſees, vpnaaet Lendermandsværdighed i 

1247, fænge før Faderens Død: et af de tydeligfte Tegn paa, hvor 

anfeet Familien var. 
FI famme Klasfe fom Gaut Jonsjøn ſtod vimeligtiis den gamle 

Paal Baagaftalm paa Donnes, aabenbart den førnemfte Lendermand paa 

Haalogaland, og Simon Kvr, den forbenværende Baglerhøvding, fiden 
1248 en lige faa ivrig Iilbænger af Kongen, og Sysſelmand i den fyd- 

øftlige Deel af Viten 1). Saavel Paal, fom Simon døde i 1245, vg 

Der tales iffe om, at De efterlod fig Ctlinger. En anden bøjbyrdig og 

anfeet Lendermand i VBifen var Den vftere omtalte Lodin Gunnesførn, 

maaffee Søn af den 1206 i Bergen faldne Baglerbøvding Gunne lange 

i Stien. Lodin var gift med Ingebjørg Crlingsdatter, Der ſkal have 

pæret nær beflægtet med Hertug Skule *), og blev ved bende, fom Der 

ſynes, Stamfader til en i de følgende Fider hojſt anſeet Wt. En an- 

den vifverff Lendermand var Jon Drottning, aabenbart beflægtet med 

den Baglerhøvding af famme Navn, fom blev dræbt ved Forføle Kirke 

1206 3), uden at dog Slægtffabet fan paapeges: fnareft ſkulde man an- 

tage bin for at bave været en Søn af den ældre Jon Drottnings oftere 

omtalte Broder, Gunnbjørn Bonde, ogſaa kaldet Jonsbroder. En pit 

fandft Høvding var ogſaa Hertug Skules Svoger og Lendermand, Alf 
af Thornberg, der i den Iid, Skule var forlenet med den nordlige 

4X 

1) Bi have oftere i det Foregaaende feet Simon Kyr omtale fom Sysſelmand 

øftligt i Vifen, og navnlig i Nærheden af Svinefund, hvor han blandt an- 
det var med at dræbe Vefete litle pan Solbjerg (i Idd) 1239, fe ovenfor 

II. S. 941. 

?) Det er ovenfor NM. S. 631 viift, at Sagaens Udfagn; fom det lyder i den, 

Fornm. Sögur &. IX. 308, nemlig at Lodin i 1221 Blev gift med 
Sngebjørg, Sfule Jarls Syfter, umulig fan være rigtigt, da hun, fom be— 

fjendt, blev gift med Alf paa Tbornberg, og ved ham blev Moder til Erling 

unge, Fader til Jarlen Alf Grlingsføn. Da jeg nedffrev bhiin Bemerfning, 

havde jeg endnu iffe haft Adgang til den i det fongelige Bibliothef i Stod- 

holm opbevarede Goder af Haafon Haafonsføns GSaga. Denne har paa 

dette Sted, at Lodin Gunnesføn ,fékk Ingibjargar Erlingsdöttur, systur 

jarls.* Heraf feer man da, at der ej er ale om Jngebjørg Baardsdatter. 

Tillægget ,systur jarls* er imidlertid aabenbart urigtigt, og maa grunde fig 
paa Strivfejl eller Misforftaaelfe. Man ſtulde fnareft gjette paa at der her 

ffal ftaa ,systrungu”, d.e. ufine paa mødrene Side, faa at Ingebjørg 
derved blev em Datterdatter eller Sønnedatter af Lendermanden Grling- paa 
Kviden. Ut hun ſtulde være en Datter af ham og at der faaledes frulde 

læfes ,möbursystur,* fynes ej at funne beftag med Ghronologien, med min- 

dre Grling var to Gange gift, og havde Datteren Ragndid, Skules Moder, 

omfring 1171, og berimod Ingebjørg, Lodins Huftru, omfring 1200. 

3) Ge ovenfor NI. S. 482. 
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Trediedeel af Landet, fynes at have baft Svysfel paa Møre 1). Hans Gaard, 

Thornberg (mi Tanberg), faa t Den bedſt bebyggede Deel af Ringerike, og 

efter al Sandfynligbed var ban af en meget gammel VEL, maaſkee beflæg- 

tet med Den Mt, der beboede Nabogaarden Veigen, og til bvilfen Bagler- 

høvdingen Pbilip børte. Alf nævnes iffe mere efter Hertugens Fald; 

maaſkee ban ftrar efter ev Død, eller at Kongen bar baft noget imod 

ham; bans og Ingebjørgs Søn Erling Derimod omtales fom Lender- 

mand i Aaret 1263; Dennes Søn, opfaldt efter FarfadDeren, var Den be- 

rømte Søkriger og Jarl Ulf Erlingsſon, der i det følgende vil blive omtalt. 

De øvrige Høvdinger, Der nævnes paa Denne Tid, fynes, fom fagt, 

at bave været af ringere, eller i Det mindfte iffe far mægtige YStter, 

og fornemmelig at ſkylde Borgerfrigene Deres Opfomft. Forſt og fremft 

blandt Dem maa vi nævne Jon Staal og hans Son Brynjulf Jonsføn 
paa Hvaal i Sogn. Det er muligt, at Jon har været af en gammel 

Wt, men Da ban varen af Birfebeinernes Krigshøvdinger under Sverre, 

og bverfen ban eller bans Forfædre tidligere nævnes, er Det modfatte 

fandfynligft. Sverre bavde faa trofaftere og paalideligere Iilbængere 

end bam. Hvor fænge ban levede, vides iffe; ſidſt omtales han i 1225, 

Da ban fom tilbage fra en Pilegrimsrejfe til Canterbury, og meldte Kon- 

gen Peters Udnævnelje til Criebiffop. Hans Søn Brynjulf Jonsjøn var, 

figeføm ban felv, Lendermand, og var fandfonligviis allerede bleven det før 

hans Død. Han førte, naar ban iffe var hos Kongen, et ftort og 
gjeftfrit Huus paa fin Fædrenegaard Hvaal 2), og vil for Reſten tem- 

melig ofte i det følgende blive omtalt fom en af Kongens ypperſte Mænd. 

Blandt disfe nævnes ogſaa Agmund Krøfedans, der i Det mindfte 

1239 bavde faaet Sysſel i Orfedalen, men for Den Sags Skyld lige 

fuldt gjerne fan bave været fra Den fodlige Deel af Landet; navnlig er 

det ej ufandfynligt, at han egentlig bavde bjemme paa Grenland, eller i 

Omeqnen af Sfien 3). Saavel hans Navn, fom den Omftændigbed, at 

ban eller bans Forfædre aldeles iffe nævnes tidligere, fynes at betegne 

ham fom en, Der felv havde fvunget fiq op fra De menige Krigeres NRæt- 

fer. Om han endnu ved Den Tid, vi her have før o8, var bleven Len- 

1) Ge ovenfor IL S. 907. . 

2) Herom handler Sturlunga Saga, VIII. 2. jvfr. Samlinger til det Norffe 
Folfs og Sprogs Hiftorie, I. S. 3 og ff. 

3) Dette fluttes deraf at der i Skien var en Gaard, der hed „Danſen,“ hvilket 

man, efter de Tiders Skik, fnareft ffulde antage dannet efter Gjerens 

Familienavn, ligeſom Pauſen i Oslo, Leppen, Guldffoen o. fl. i Bergen. 

Nu fees det, at Agmunds Sønneføn Faldtes ligefrem Agmund Dans eller 

Unge-Dans (Annalerne ved 1302, 1309); „Dans“ var altfaa det egentlige 
Familienavn, og y Krøfedans” fun en Udvidelfe deraf. 
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dDermand, er uvift; fenere ben ville vi finde bam fom en af Kongens 

Dygtigfte og til De vigtigfte Hvert anvendte Krigshøvdinger. Blandt de 

meft anjfeede af disfe nævnes Derhos den før omtalte Munan VBiftops- 

før, Lendermand paa Hedemarken, men for Reften, fom det lader, neppe 

af nogen bøj Byrd, thi Den Omitændighed, at hans Fader havde været 

Biffop, gjør ber intet til Sagen; ban maa være fød, medens Faderen 

endnu var underordnet Gejftlig, og uagtet Gølibatsbudet ej var gjennem- 

ført å Norge, var Det dog paa Denne Vid i det mindfte ingen USve, at 

have en gejftlig Mand til Fader. - Man fan faaledes vift regne faavel 

ham, fom Erkebiſkop Peters Søn, Sigurd, ligeledes faldet Biftopsføn, 

og Lendermand, fom ham, til De fra forboldsviis Ringhed nys opbøjede 

Herrers Dal. Dette gjelder ogfan ganfte fiffert Den aller førft under 

Haafarlehøften 1233 omtalte Gunnar Kongsfrænde, bvilfen Skule Jarl 

Da lige frem lod høre, at Han tidligere have befundet fig i en höjſt un- 

dDerørdnet Stilling ). - Formodentlig har han dDa, fom Det tidligere er 

antydet, enten været en af Kongebufets færøiffe Frænder, eller, hvad 

Der er endnu fandfonligere, en af Kong Haafons mødrene Frænder fra 

Varteig. Til den ber ombandlede Klasje af hvad man nu vilde falde 

Parvenus, hørte fandfvnligviis ogſaa Baard i Heftbø, Svsfelmand i 

Ryfylke og i det mindjte fenere ben Lendermand. Han nævnes nemlig 

iffe tidligere end 1239, da ban, fom vi have feet, var Hertugens Sys- 

felmand, men ojeblikkelig ved Gfterretningen om at Hertugen havde ladet fig 

give Kongenavn, vifte fin Lovalitet ved at begive fig til Kongen og un- 

derfafte fig bam. Da man belter ikke fjender hans Faders Navn, ev 

der ftørfte Sandfvnligqhed for at han ej var af nogen gammel Familie, 

og at hans Gaard Heſtbo paa Finnø fnarere er fommen i Hans Befiddelfe 

under Borgerfrigene, end at Den bar været nogen ÅGttegaard. Andre, 

meer eller mindre anfeede Kriqshøvdinger, tildeels Sysjelmænd, tildels 

ogſaa fun ,Sveiterhøvdinger" og Sfibsbefalingsmænd, fom Paal Gaas, 

Aslak Guus, Hallvard Guldſko, Lodin Lepp, Ivar Englesſon o. fl, 

ville i det følgende blite nævnte, man veed iffe dDet mindfte om Deres 

Herfomft, og det vimeligfte er at de alle hørte til Dem, Der felv, eller bvis 

Fædre tjente fig op fom Birfebein-Krigere. Om Ivar Englesſon vide vi, at 

han omfring 1248 og fandfonligviis tidligere, var Febirde hos Kongen *), 

og at han blev brugt i flere vigtige Sendelfer, ligeſom Lovin Lepp. 
Den fornemfte verdslige Høvding i Landet næft begge Kongerne var 

Knut Jarl. Kongen bavde noget efter Hertug Skules Fald givet ham 

1) Se ovenfor NM. S. 887, 
2) Sturlunga Saga VIL 4. Her ſtaar Gyla-Jarl, hvilket ogſaa fynligt er 

Skrivfejl. 
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fire Fylker i Throndelagen, fandfonligviis Indbered, til Len faavel fom 

Naumdølafylfe, bvorbos ban bavde ladet bam beholde fin tidligere For- 

fening, Halvdelen af Sogn '). Det ev allerede forben nævnt, at Knut 

fiden under fin Undertaftelje 1227 vifte Kongen ubrødelig Troſkab, Og, 

uagtet ban bavde været gift med Skules Datter, pjeblitteligt trak fig fra 

ban, Da ban begyndte fine fidfte Stemplinger mod Kongen 2). - Knut havde 

nu for iden fit mefte Tilhold i Ridarøs, hvor ban var fine Forflenin- 

ger nærmeft. Han beſkrives fom ſtor af Vert og fmuk at fee til, vel 

oplært i boglig Lærdom derhos begavet med god Forftand og flere fjeldne 

FIndfigter, navnlig i Stenenes bemmelige Kræfter, færdeles beleven og 

gavmild, men fom faa mange norffe Høvdinger paa Den Fid var han 

alt for bengiven til Drif, hvorved ban omfider endog forfortede fit Liv: 

ban ſkal desuden, naar ban blev berufet, have været meget voldføm og 

uftvelig 5). Det lader ikke til, at Knut giftede fig efter fin Huftrues 

Død, beller iffe havde han, faa vidt vides, Børn med andre Fruentim- 

mer. Hans Forbindelfer med Sverige fynes ganffe at have været af: 

brudte, uagtet Den Erikſke Kongeftamme, bvortil han hørte paa mødrene 
Side, endnu var i Befiddelje af Tronen. 

Uagtet Kong Haafon, ligefom bans Forgængere, endnu byppigt rejſte 

om i Landet, var dog Bergen nu hans egentlige Hovedreſidens, ſom han 

ifær forffjønnede med Bygninger, og hvor ban navnlig føgte at indrette 
fit eget Herberge ſmukt og befvemt, fom Det fiden ſkal vifes. Bergen 
fan derfor fra Denne Iid af indtil NWarbundredets Slutning faldes Nor- 

ges verdslige Hovedjtad. Maar Kongen forlod Bergen for længere Tid, 

var Def fom ovfteft for at Drage til Viten, hvor ifær de politiffe For- 

hold i Nabolandene udfrævede hans Nærværelfe. Han bavde da fæd- 

vanligviis fit Tilhold paa Slotsbjerget i Tunsberg, eller i Oslo. Til 

Nidaros fom ban fjelden; Deels faa Det nu for fangt affides, naar man 

jtulde holde forfvarligt Øje med hvad der ſkede i Danmark eller Sverige, 

og i behørig Tid være ved Haanden naar Det gjaldt; Deels var Det vel 

iffe Kongen, faa godt ban end ftod fig med Gejftligbeden, behageligt, at 

være lang Tid fammen med Den mægtige Grøebiffop. Saa lange han 

1) Haafon Haafonsjøns Saga, Cap. 248. J GSturlunga Saga VII. 7 ſtaar 

der ligefrem at Kongen havde fat Knut til Jarl i Throndhjem. Han havde, 

heder det ved 1246, fiddet der tre eller fire Aar, altfaa maa han have faaet 

Forleningen omtrent ved 1242. 

?) Merteligt nok havde Knut, font man feer af den faafaldte Kong Valdemars 

Jordebog (Langebefs Scr. rer Dan. VII. S. 536) endnu i 1254 Godfet Gøt- 

ulfrud i Fjærehered i Halland, fom han havde faaet å Len af Kong Valve 

mar, aabenbart da han beføgte ham med Skule Jarl i 1228, og denne, fom 

Det heder, fik halve Halland, fe ovenf. III. S. 745. 

3) Haafon Haafonsføns Saga Cap, 311, jvfr. Sturlumga Saga VIIL 7. 
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havde den paalidelige Knut Jarl til at varetage fine Interesfer i den 

Deel af Landet, bebøvede han heller iffe fel at være tilftede der. 

Afferede ved her ovenfør at omtale de navnfundigfte Høvdinger i 

Norge paa Denne Vid have vi ved flere af dem antydet, bvilte Syfler 

dDe havde. — Nojagtigt at gjøre Regnſkab for, hvorledes Syſlerne vare 

førdeelte, er umuligt. Vi have feet, at Knut Jarl bavde Naumdøla- 

fylfe, balve Throndhjem og balve Sogn, medens Gregorius Undresføn 

bavde Borgeſysſel: disfe vare, fan vidt vides, De ſtorre Forleninger i en- 

felt Mands Værge, eller et Slags Statholderffaber, overdragne disſe 

Herrer paa Grund af deres hoje Byrd. Paa Haalogaland havde vel, 

fom ovenfor novnt, Paal Vaagaſkalm meft at fige, men Der maa ogſaa 

pave været andre Sysfelmænd, bvis Navn ej fjendes, Da Haalogaland 

var deelt i flere Syſſer. Navnlig er det ubefjendt, hvo der nu havde 

den nordligfte Sysſel og Finneferden. Hvad den føndre Deel af Thrond— 

hjem angaar, Da havde fom nys bemerfet, Agmund Krøfedans rimeligvis 

endnu Svsfel i Orfedalen, Siqurd Biffopsføn paa Nordmøre, Arne 

Blaff i Raumsdal, Peter Paalsjøn pan Søndmøre, Brynjulf Jons- 

føn og Iſak i Bø i den anden Halvdeel af Søgn '), Gaut Jons— 

føn i Gøndbordeland, og Baard paa Heftbo i Ryfylke. Men bvo 

dDer havde Sysfel i Fjoørdene og Nordhordeland, vides iffe; man føulde 

her fnareft gjette paa Haafons Søn, Giqurd Kongsjøn, der altid regnes 

blandt de vpperfte Høvdinger. Lige faa lidet erfares Der, hvo Der havde 

Sysfel paa Agder. I Vifen havde, føm oven nærnt, Simon Kvr Sys— 

fel, aabenbart paa Svdfiden af Svinefund, eller i den nordre Deel af 

Ranafylfe; Gunnar Kongsfrænde havde, i det mindſte i 1249, Clvefys- 

fel eller den fydligfte Deel, men Derforuden nævnes Lodin Gunnesføn og 

hans Søn Jon Lodinsføn, Jon Drottning og flere, fom Sysfelmænd i 

i Biten 2). - Flere af de fidft nævnte bave da formodentlig baft Deres 

Syſler paa VBeftfold og i Oslo. Paa Oplandene var Munan Biſkops— 

føn den meft anfeede Sysſelmand, men foruden bam mag der bave været 

mange Andre. 
Af Rigets Biftopper var, fom vi allerede vide, Erkebiſkoppen, Sig— 

urd, i ret god Forftaaelfe med Kongen, og maaſkee endnu mere Us- 

fell i Gtavanger, hans forrige Capellan. Mar. merfer beller ikke 

andet end at Kongen ftod i det bedfte Forhold til Arne i Bergen. Med 

Paal i Hamar var Iviften forlængft bilagt, og nu, fiden Hertug Skule 

var Død, var Det beller iffe fandfynligt, at den funde blusje op paanv, 

Om Jfaf i Bø fe Haafon Haafonsfjøns Saga Gap. 109, jvfr. ovenfor IL. 

S. 682. 

2) Se fær Haafon Haafonsjøns Saga Cap. 285. 
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tbi alt tyder ben paa, at Den forrige Misforftaaelfe mellem Kongen og 

Biffop Paal egentlig oppuftedes af Sfule, fom Derved føgte at flaffe fig 

felv Anledning til at dppe Fejde mod Kongen. Hvad VBiffop Orm i 

Oslo angaar, Da ev Det, fom allerede i det Foregaaende bemerket, ikke 

faa ufandfynligt at ban under Fejden mellem Kongen og Hertugen holdt 

meft med Denne, eller maaſkee vettere, endnu nærede nogle af de gamle 

Baglers Antipatbier mod Kong Sverres Huus; men disfe Antipatbier, 

om De end fandtes, gave fig Dog aldrig Luft i virfelig Handling, og 

ban tar faaledes fuldfommen uffadelig. Han Døde ogfaa fun fire Aar 

efter Skules Fad, om Høften 1244 '), jujt fom Kongen opholdt fig i 

Vifen. Om bans Gftermand veed man iffe ftort mere end at ban bed 

Thorkell, og døde 1248; man fjender ikke det mindfte til bans Virfføm- 

bed, og faa meget maa anfees vift, at ban iffe gjorde Haafon nogen 
Fortred. 

2. Forhandlinger om Kongens Kroning. Pave Innocentius den 4des 

Forefommenhed mod Kongen. 

Under de Daværende gunftige Omftændigheder var intet rimeligere, 

end at Kongen med forndet Iver optog fine Beftræbelfer for at blive 

falvet og fronet, og Derved at faa Den fidfte Reſt af den Plet udilettet, 

ſom bans uegte Fødfel, efter Den allerede mere og mere overhaandtagende 

Betragtningsmaade af Forholdene, kaftede paa bans Kongedømme. Hid— 

til havde Det, fom vi vide, gaaet beel langfomt med denne Sag, da 

Paven altid førft bavde forlangt Sagens Omftændigbeder. Drøftede og 

underføgte, bvilfet vel endog, fom Det nedenfor vil ſees, væfentlig var at 
tilffrive Gejjtligbedens egennyttige Intriger, fljønt Det Dog vel ogſag for 

en Deel ffyldtes Hertug Skules og bans Venners hemmelige Medvirt- 

ning. Men nu var Skule død, Gejftligbeden tilfvneladende førfonet, og 

faaledes de væfentligfte Hindringer bortryddede. Det var maafſkee ogſaa 

i fig felv vet beleligt, at Pave Greqorius Den Ode Døde juft ved Denne 

Id 1 Auguſt 1241). Thi ſtjont Han viftnof i den fidfte Tid havde 

viift fig fom Haafons Ven og Velynder, funde han Dog iffe vel Handle 

imod Den af ham felt faa førengt opftillede Regel, og maatte for Gon- 

fegvenfens Skyld holde faft ved den engang begyndte Fremgangsmaade, 

nemlig førft at lade Sagen underføge, bviltet, fom vi have feet, tog 

alt før fang Iid og faa at fige føød den ud i et ubeftemt Fjerne 2). I 

1) Haafon Haafonsjøns Saga Cap. 246. 

2) Gregor var desuden ved fin Død 1241 henved 94 Var gammel, fire Aar 
ældre end Kong Sverre, og havde faaledes verfonlig opleyet alle dennes 
Toiſtigheder med Jnnocentius II, der felv var em af Gregors nærmefte Fræn 
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Gregorius's Sted valgtes, i Den paafolgende Oftober Maaned, Godfred - 

af Gaftiglione, Cardinalbiftop af Sabina, Der antog Navnet Gvelefrin 

den A4Ade, men ban Døde allerede i November, førend han endnu var ind- 

viet, og Pateftolen ftod nu fedig næften i to Aar, da omfider Sinebald 

Fiefeo, Gardinalpresbyter af St. Lorenso i Luecina, valgtes til Pave 

den 24de Juni 1243, og befteg Paveftolen under Navn af Innocentius 
den de. Innocentius, en af den fatholffe Kirkes herſkeſygeſte, men til 

fige talentfuldefte og flogefte Overhoveder, børte vel fom hele Flefeo- 

Familien i Genua opvrindelig til det gibellinffe Parti; men det var, fom 

Kejfer Frederif Den 2den felv ſkal have vtret, Da ban erfarede hans Valg, 

umuligt at en Pave funde være gibellinft findet, og Det varede Derfor 

heller iffe fænge efter Innocentius's Ophøjelfe, inden han ftod mere fiendt 

figt fige over for Kejferen, end nogen af hans Forgænqere. Han trængte 

faafedes til al den Biftand imod ham af De andre Forfter i den fatholfte 

Gbriftenbed, fom ban paa nogen Maade funde faa.  Haafon var paa 

Den Tid unegfeligt Den meft anfeede af Nordens Fvrfter, og hans Hen- 

givenhed maatte Det Derfor være Innocentius færdeles magtpaaliggende 

at erbverte, om Det end ſkulde ſkee ved førre end fædvanlig Eftergiven- 

bed og Imødefommen.  Haafon benyttede fig og, fom vi ville fer, paa 

bedfte Viis af disſe gunſtige Omftændigheder, uden dog i mindfte Maade 

at fvige Det fleeraarige Venffab, Der nu allerede i fang Tid havde be— 

ftaaet mellem bam og Kejfer Frederif, og fom fremdeles holdtes vedlige 

ved gjenfidige Sendelfer af Gaver, faaledes natnlig endnu i 1241, da 

Kongen under fit Opbold i Kongebelle modtog en fejferlig Gefandt, ved 

Navn Mattbæus, der foruden mange andre foftelige Foræringer med 
bragte fem Blaamænd (Negre eller Arabere) ). 

Det er forben omtalt (S. 982) at Abbed Bjørn i Nidarholm efter 

Hertug Skules Fald maa være bleven løstadt af Kongen, og have fanet 

hans Filladelfe til at foretage fin paatæntte Nejfe til Rom for at føre 

fin Sag ved Paveftolen imod Grøebiffoppen, Der havde fufpenderet ham. 

Han fom ogfaa virkelig affted, fljønt iffe paa anftændig Viis, Da han 

nemlig fom Det ſynes, bemmelig forlod Kloftret tilligemed Sakriſtanen, 

medtagende Kloftret8 Segl, fom denne hans Medvider og Hjelper havde 

i fin VBaretægt, for fiden paa Rejfen at benytte fig Deraf til at vejfe 

Penge ved Panteforffrivninger paa Kloſtrets Gjendomme. Paa lignende 

der, og i Aaret 1199 havde udnævnt ham til Cardinal. Sverres Forhold 

til Kirfen og ttens foregivne Jllegitimitet maatte Derfor endmur være i alt 

for frifft Minde hos Gregor. 

) Haafon Haafonsjøns Saga Cap. 243. 
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Maade havde Bjørn allerede, fom det ovenfor er berettet, fat Klojftvet i 

Pant til Hertug Stule, før at far Penge til Nejfen, fljønt han tildels 

foretog Denne i Skules egen Interesfe; men disſe Penge bleve efter 

hans Paagribelſe atter tilftillede Klvoftret. Nu Derimod Drev han Det 

famme Spil endnu fræktere og i en ſtorre Maaleftot. Da han vimelige 

viis fom til Rom under den fange Vacance efter Coeleftin Den 4des Død, 
og maatte oppebie Det nye Pavevalg for at faa fin Sag afgjort, bar 

han naturligviis feet fig far meget mere nødfaget til at vejfe Penge paa 

hvad Maade ſkee funde. Bjorn var imidlertid beldigere i Rom, end 

man ftulde bave ventet, thi man feer af Det følgende, at ban virkelig 

mag være bleven føft af Bannet, og af Paven paany indfat i Beſtyrel— 

fen af Kloftret 1). I hvad Fraade ban bar Dvaget, for at udvirke dette, 

fan nu ej angives; men Det ev i alle Fald vift, at ban felv var en ta- 

fentfuld Mand og dygtig Underbandler, fom not forftod at indfmigre fig 

pos dem, han ønffede at vinde, og Det faaledes ikke er at undres 

over, om ban bar vidſt at erhverve Pave Innocentius's Yndeft og faa 

bam paa fin Side, ifær Da Det er aabenbart, at ban fom ganfte i For- 

fjøbet for alle fine Modftandere, og at Paven iffe blev underrettet om 

det fande Forhold, førend Det tar for fide. Men Bjørn, Der vidfte 

hvorledes Sagerne frode i Norge, bvilfen Overbaand Kongen nu havde 

faaet, og hvor nødvendigt Det var at bave bam paa fin Side under det 

Uvejr, Der ved hans Hjemkomſt ventede ham, benyttede ogfaa, fom man 

erfarer, Lejligbeden til at ftemme Innocentius gunſtigt for Kongen, bvil- 

fet Desuden netop under De forbaandenværende, nys antydede Omſtandig— 

beder, Der gjorde Det pnffeligt for Innocentius at flaffe fig faa ſtor Bi- 

ftand mod Kejfer Frederif, fom muligt, maatte være forboldsviis let. 

Hvo veed, om iffe ogfan Kongen felv, Da ban frigav Abbed Bjørn, un- 
Derbaanden fan have givet ham det Hverv, at ftemme Paven qunftigt for 

bam, og fat Det heldige Reſultat af flige Beftræbelfer fom Betingelfen 

for fin fuldkomne FIilgivelfe og eftertryffelige Biftand? - Det er vanſke— 

figt at fige noget med Sitferbed herom, Da Saqaen fun nævner Begi- 

penbederne, faaledes fom De udvortes fremtraadte, uden at berøre De indre 

Drivfjedre og hemmelige Forhandlinger. Viſt ev Det, at Da Bjørn om 

Vaaren 1244 fom tilbage til Norge, medbragte ban, fom det beder, et 

Brev fra Paven ,faa fagert fom neppe noget Pavebrev  bidtil var fom- 

met til Norge“ *). Brevet ev ej længer til, og vi funne Derfor ikke 

vide, hvor vidt det frarede til hiin prægtige Beftrivelfe, men at Det var 

2) I modfat Fald funde han ikke, fom det udtryffeligt beder, efter fin Tilbage— 

fomft til Norge drage nordefter, for atter at tiltræde Kloftrets Beftyrelfe. 

?) Haafon Hanfonsjøns Saga, Cap. 246. 
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færdeles gunftigt, vifer nolſom det følgende. Da Bjørn fom til Norge, 
rimeligvis etfteds i Viken, fendte han ſtrax Bud til Kongen, for at bede 
ban om Fred og Lejde, og bilfe ham, at han havde gode Fidender at 
bringe. — Kongen, Der Høften forud havde haft til Henfigt at drage til 
Viten for at overvintre Der, men ved Storm var bleven bindret fra at 
komme længer end til Stavanger '), hvorfra ban efter nogen Tids Op- 
hold vendte tilbage til Bergen, ftod juft, fom det fynes, i Begreb med 
at Drage til Nidaros, eller var maaffee allerede anfommen bid, da han 

fit Bjørns Budſkab *). Han modtog hans Sendebud venligt, og fød 

ham ſtrax bilfe, at ban ffulde være velfommen, naar ban maatte ville 

indfinde fig bos ham. - Bjørn begav fig Derfor til Kongen, traf ham å 

Bergen, juft fom ban var fommen tilbage fra Nidaros, og bragte ham 
det oven omtalte Brev, tilligemed De venligfte, mundtlige Hilfener fra Pa- 

ven og Dennes Velfignelfe. Om Haafon endnu havde næret nogen Uvilje 

mod Bjørn (hvad Der Dog neppe er rimeligt), faldt det af fig felv, at 

ban nu fuldfommen tilgav ham, og ban beholdt bam hos fig, fortælles 

Der, bele Sommeren, fandfynligviis for at raadflag med den ftatskloge, 

og nu i Curiens Anliggender vel indviede Mand om De vderligere Stridt, 

Der vare at foretage fil Kroningens Fremme. De fliltes ad førft feent 

ud paa Høften, Da Kongen drog til Viten, for at tilbringe Vinteren der, 

Abbeden Derimod drog nordefter, for at begive fig tilbage til fit Klofter. 
Han fom Dog ikke langere end til Sellø, hvor ban blev fog og døde. 

Derved berøvedes vel Kongen den Biftand, ban fremdeles funde have 

baft af bara, men Desuagtet vandt Kongen unegteligt ved iffe længer at 

have noget med en faadan Mand at beftille. Thi der fom imidlertid 
Sager op om bam, Der aldeles pdelagde den Smule gode Rygte, ban 

1) Haafon Haafonsfjøns Saga Cap. 245. Det var maaſtee, fom tidligere ytret, 

ved Denne Lejlighed, at Kongen ffjenfede Stavanger Domfirfe hele Byen m. m. 

(Se ovenfor I. S. 711). 

Her, fom overhoved i dette Parti af Sagaen, er der nogen Dunfelhed med 

Henfyn til Fidsbeftemmelfen. Der ſtaar faaledes firm at Haafon opholdt fig 

„nogen Stund” i Throndhjem, og iffe at han vendte tilbage til Bergen og 

forblev der om Sommeren, førend han drog til VBifen. Men der fan dog 

ingen Iviyl være om at det forholder fig faaledes, fom ovenfor antydet; thi 
naar det heder, at Bjørn, efter at have tilbragt Sommeren med Kongen, drog 

videre nordefter for at fomme til Munfholmen ved Nidaros, men ej fom 

fænger end til Sellø, faa fan det ej være å Nidaros, at de tilbragte Som- 
meren fammen, og i Bifen fan det heller iffe være, da det udtryffeligt figes, 
at Kongen om Hoſten drog øjfter til Vifen, efterat have været fammen med 

Abbeden.  Altfaa bliver Bergen det Sted, hvor de tilbragte Sommeren. 

Sagaens Uflarhed føriver fig vel hovedfageligt derfra, at Bergen altid forud- 

fattes fom Kongens fornemfte og fædvanlige Nefidens. 

2 
— 
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maaffee endnu bavde tilbage, og fom vilde bave ffadet Kongen alde— 

les i Den almindelige Mening, hvis ban længe bavde benyttet fig af 

hans Fjenefte. Efter Bjørns utilbørlige Afrejfe fra Nidaros 1241 havde 

Erkebiſkop Sigurd taget Kloftret med alt Dets Gods under fin Beftvrelfe, 

paaftagende at Munkene fun af Navn og Dragt vare Munte, men før 

Reſten uværdige og uvidende Perfoner, Der ikke engang kjendte St. Be— 

nedict8 egen Regel 1), der aabenbart fræntede Klofterftatuterne, ja endog 

gjorde fig ſtyldige i Tyveri og Rømning. Munkene, der dog, under 

Priorens Beſtyrelſe, virkelig ſkulle have beftræbet fig for at bolde faa 

megen Orden og opføre fig faa anftændigt fom muligt, appellerede til 

Paven mod Erkebiſkoppens haarde Behandling, og Denne vovede nu for 

det førfte itfe at forvolde dem vderligere Ulejlighed. Prioren førabede 

faa vidt Penge fammen, fom muligt, og begav fig til Rom. Her fit han 

ved Anfomften børe, at Abbed Bjørn og bans Medbejler, Sacriſtanen, juft 

havde førladt Staden, efter at have udftedt Panteforfirivninger paa Kloftret 

under Dettes Segl til et Belob af 500 Mt. Sølv. Han lod da, fom 

Det fader, Appellationsſagen ganſke fare, men ilede, forfærdet og bedrø- 

vet, efter Bjørn, uden Dog at funne indbente ham, og endnu førend 

ban fom tilbage, evfarede ban Bjørns Hjemkomſt og Dødelige Ufgang i 

GSellø Kløfter. Han og Munfene udvalgte nu en ny Abbed (Navnet paa 

Denne opgives Dog ej), og Prioren maatte, fedfaget af en Munt, paany 

begive fig affted med flere Penge, for at faa Pantebrevene indløfte, der 

nu befandt fig i Hænderne paa nogle af dDe i Middelalderen for Deres 

Aager og Pengefpeculationer faa befjendte  Koværtfte” 2), der opholdt 

fig i London. Om Pantfætelfen var føeet umiddelbart til dem i Rom, 

og De Derefter havde begivet fig til London, eller om Brevene havde 

gaaet gjennem flere Hænder, førend De fom til dem, er uvift; men Den 

Omftændighed, at Cveditorerne vare å London, foranledigede Kongen til 

at medgive Prioren et Unbefalingsbrev til den fom Forfatter af et yp— 
perligt Verk over fin Tids Hiftorie befjendte Benedictinermunt i St. 

Albans, Matthæus af Paris, der, fom han felv i biint Bert ytrer, 

ftod i den fortvoligfte og venffabeligfte Forbindelfe med Kongen. Denne 

bad ham i Brevet at tage fig faa godt af Prioren, fom han funde, og 
bjelpe bam til at fan Pantebrevene indløfte, hvilket vgfan lykkedes, uag— 

') Gaaledes Matthæus af Paris, efter hvis Beretning det mefte af dette er ta- 
get. Saavel heraf fom af Dipl. Norv. I. No. 23 fres, at Nivarholms Klo- 
ſter paa Denne Tid regnedes fimpelt hen for et Benedictinerklofter, og ikke 
faldtes Cluniacenſerkloſter. 

?) Paa Latin Caorsini; nogle udlede dette Navn af Cahors i Franfrige, andre, 
fom det fynes med ſtorre Rimelighed, af Gaorfa i Piemont. Vift er det, at 
De vare berygtede Aagerfarle. 
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tet Prioren fun medbragte 300 Mk., fan at han, inden et Aar var hene 

gaget, funde vende tilbage med alle Pantebrevene '). Disſe Oplysnin— 

ger om Bjørns Ferd vare aabenbart af den Natur, at de ej alene 

maatte compromittere ham felv, men ogſaa alle dem, der ſtode i For— 

bindelfe med ham, og Kongen kunde derfor prife fig Iyffelig, at Døden 

opbævede Den nu knyttede Forbindelfe. 

Haakon benyttede fig imidlertid firar af den Fordel, fom Pavens 

gunſtige Brev og venlige Hilfener aabnede ham. Efter at have tilbragt 

Vintren 1244—1245 i Viken, indkaldte han Erøebiffoppen faavel fom 

Lydbiſkopperne til et Møde, der ligeſom de øvrige Biffopsmøder fynes 

at bave været boldt i Bergen *), og anmodede Dem ber ſtrax om at 

ffrive med bam til Paven, og anholde om Dennes Tilladelſe til at fore 

tage Kroningen.  Biftopperne lagde altfor tydeligt for Dagen, hvor iv- 
rigt og ombyggeligt De endnu fremdeles vare om fig efter at benytte en- 

hver Lejlighed, Der tilbod fig, til at udvide Hierardiets Magt pan Kon- 

gedømmets Bekoſtning.  Lejligbeden var nu, meente De vel, ufædvanligt 

gunftig, og De bandlede følgelig derefter. De vptoge vel, beder det i 

Sagaen, Kongens Anmodning not faa godt, men fnarere, end man ffulde 

have ventet; gave De det endelige Svar, at De gjerne vilde førive med 

ham, fom ban ønffede, hvis ban ogſaa til Gjengjeld udvidede Kirkens 

Rettiqbeder, ja De benftillede endog til bam, at fværge Den famme Kro— 

nings-Ed, fom Magnus Erlingsføn havde fvovet, Da ban blev fronet, 
og bvilfen, fom vi vide, gjørde Det verdslige Kongedømme til en For- 

fening af Kirken. Men Kongen fvarede bertil med fjendelig Harme: 

„Kongerne bave allerede forundt eder fan omfattende Mettigheder, at jeg 

neppe fan indfade mig paa, end bderligere at udvide dem, fær Da I 

felv oven i Kjøbet bave udſtrakt Dem videre end De egentligen og oprindeli— 

gen medføre. — Derfom jeg foærger en faadan ED fom Kong Maquus 

fvor, Da vilde, forekommer det mig, min Hæder ved Kroningen minte 

i Stedet for at vore, thi ban og hans Fader brøde fig ikke om, Hvad 

) Matthæus Parif. udg. af Watts, &S.505, 506. Hvorledes Kongen var bleyen 
fjendt med Matthæus, og var fommen i faa nøje Forbindelfe med ham, an- 

gives ej; det ffulde være af ftørfte Interesje at vide det.  Maaftee har han 

blandt andet været etflags Commisfiongr for at ffaffe de nyefte og meſt 

yndede Frembringelfer af den franffæengelffe poetiſte Literatur. 

2) Her gjelder ogſaa den tidligere Bemerfning om Sagaens Ufuldftændighed i 

at angive Fidsbeftemmelfer ved disje Aar. Man fiulde ved førfte Øjefaft 

tro, at Biffopsmødet flod i Bifen, men da det udtryffeligt heder at Kongen 

„ſad om Bintren (før Modet) i Bifen" (altfaa ej om Sommeren) og at han fiden 

„ſad i Bergen om Bintren efter Mødet”, uagtet hans Rejſe til Bergen ej omta- 

(eg, bliver det omtrent vift, at Bergen var Stedet, hvor Modet holdtes. 
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han gjorde, for at faa, hvad han iffe havde Net til. Med Guds Hjelp 

ffal jeg not iffe behøve at modtage eller fjøbe af eder, bvad Gud har 

retteligen faaret mig til efter min Fader og mine Forfædre, og det ffulle 

I fandeligen vide, at med Guds Naade føal jeg faa frit og ubehindret 

opnaa Norges Krone, at jeg fiden fan bære den uden tryffende Baand 

eller Betingelfer, ligefom andre gode Konger, eller ogfaa ffal den aldrig 

fomme paa mit Hoved; jeg oppebier trøftigt den Tid, Gud felv bar be- 

ftemt til Opfoldelfen af mit Ønfte.” Videre fynes Kongen iffe ved 

denne Lejlighed at have forbandlet med Biftopperne om Sagen, og Mo— 

det afbrødes faaledes under fjendelig Misjtemning par begge Sider 1). 

Kongen benvendte fig Derimod umiddelbart til Paven uden at tigge Biftop- 

perne om Deres Mellemkomſt eller Anbefaling, og fendte Englænderen Abbed 

Laurentius i Hovedø-Klofter, tilligemed fin Klert eller Sefretær Bjarne, 

(Sanonicus i Nidaros, fom fine Befuldmægtigede, for ret til Gavns og 

for Alvor at Dvive paa Dette Anliggende ved Paveboffet, og udvirke ej 

alene Pavens Samtvife til Kroningen, men ogſaa Kongens forelgbige 

Legitimation eller en GErølæring fra Paven, bvorved den Mangel ved 

bans Byrd, at ban ej var egtefød, ophævedes. De medbragte, foruden 

ftore Pengefummer, baade Brev og mundtlig Hilfen fra Kongen til Pa- 
ven, om at Denne vilde vife bam Den Wre at fade Kroningen forrette 

ped en af fine Gardinaler 2). 

Paa Denne Tid var Pave Innocentius iffe længer i Rom. Det 

var allerede fømmet til aaben Fejde mellem bam og Kejferen, føm for- 

gjeves belejrede Viterbo. Paven havde Derpaa aabnet Underhandlinger, 

men medens Disfe ftod paa, ja efter at Frederik allerede havde forpligtet 

fig til at indgaa en bøjft trykkende Fred, flyatede Paven med eet, i al 

Hemmeligbed og ganffe uformodet, førft til Civita verdia, derfra til Søs 

til fin Fædreneftad Genua (Juli 1244) og efter nogen Fids Forlob 

videre til Lyon, bvor han anfom i December. Det faldt af fig felv, at 

Underbandlingerne nu ganfte bleve afbrudte; Innocentius fornyede bøjti- 
dDeligt den allerede tidligere over Frederif udtalte Banfættelfe, og paa et 

ftørt almindeligt Kirfemøde, fom han den følgende Sommer holdt i Lyon, og 

1) Haafon Haafonsføns Saga Gap. 247. 

2) Dipl. Nortv. I. 30. Abbedens Navn faar i Originalrégeften.; efter hvilfet Bre— 

vet er åfffrevet, in blaneo; af Ghörsbroderens anføres fun den førfte Bogftav, 

B. At Abbeden var Laurentius, figes udtrykfeligt af Matth. Parif. S. 
545; og at Ghorsbroderen hed Bjørn, fan ffjønnes af Overffriften paa Bre— 
vet No. 34, fom vi nedenfor nærmøre fomme til at omtale. Det ét derfor 

neppe tigtigt, naar dette B. i Dipl. Norv. Nö. 30 er udfyldt Bernerum 

(Bjarne) i Stedet før Beronem (Bjørn). 

Mund, Det norffe Folfs Olftorie. IV. 2 
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hvortil og De norffe Biftopper vare indfaldte, uden at dog nogen af dem mødte, 

erflærede ban Frederik affat fra fin hele kejferlige og fongelig VBærdighed. 

Naar ban faaledes vovede at fafte Handften mod Ghriftenhedens mæg- 

tigfte Fvorfte, var Det dobbelt nødvendigt for ham at vinde faa mange fom 

muligt af De øvrige for fig, eller i det mindfte at ſikre fig deres Neutra— 

fitet, og allerede af Denne Grund er det Derfor let at forftaa, at Kong 

Haafons Andragende maatte finde gunftig Modtaqelfe hos Innocentius. 

Men bertil fom ogfaa at Haafon, fom det fynes, havde indyndet fig 

hos Paven ved et nyt Korstogsløfte. Vi erfare nemlig af de fenere 

ftedfundne Forbandlinger, at ved Siden af den Forpligtelfe, at omvende 

Norges hedenffe Nabofolk til Chriſtendommen, hvormed Pave Gregorius 

havde tilladt bam at gjøre Fyldeſt for fit tidligere Korstogs-Løfte, havde 

ban nu atter, fandfynligviis ved Gfterretningen om Jerufalem8 Indta— 

gelffe ved GChovarefmierne den 7de Septbr. 1244, lovet at gjøre et 

virfeligt Korstog til Det bellige Land. Og endelig fparede Lauren- 
ting, efter Kongens Inftrur, iffe paa vegtige Overtaleljesgrunde, men 

udbetalte — Det figes iffe under hvilfen Form eller Beſmykkelſe — til 

Paven iffe mindre end 30000 Me. Sølv for Legitimationen og Sam- 

tyffet til Kroningen 1). Laurentius, heder Det, Drev alt Dette igjennem, 

og Valget af ham til Hovedunderhandler vifer fig fanledes at være me- 

get vel betæntt. Det beldige Refultat af Underbandlingerne aabenbarer 

fig nokſom i en Rakke af Breve, fom Paven nu fra 30te Oetober til 

8de November lod udfærdige. I det førfte, af 30te Oetbr., beder Det 

at Paven paa Grund af den vyprigtige Frombed og Troſkab, Kongen 

vifte fig at nære mod Gud og Det apoftolifte Sæde, elffede ham fom en 

Søn, og var rede til enhver Handling, der kende glæde bam og faffe 

ham Hæder. Derfor bavde ban nu ogfaa efterfommet bans deels flvift- 
figt, Dee(8 gjennem De oven nævnte Sendebud mundtligt btrede Ønfte, og efter 

Raadflagning med Cardinalerne befluttet at fende Villjam, Cardinal- 

Biffop af Sabina, til Norge fom fin fuldmyndige Legat baade for Dette 

Land og Sverige, overdragende ham at udføre den Forretning, hvorved 

Kongens Hæder og Rigets Gavn befordredes. Fire Dage efter (IDdie 

November) udftedtes Fuldmagten for Cardinalen, Iydende paa fuldftæn- 

dig Myndighed fom pavelig Legat i Norge og Sverige, og ſarſkilt Be- 

føjelfe til at fammenfalde Norges Prælater og verdslige Høvdinger, for 

efter at have hort deres Raad paa Pavens Vegne at meddele ham Kro- 

nings-Hæderen. Under famme Dag udfærdigedes ogfaa en Kundgjørelfe 
til De gejiftlige og verdslige Høvdinger i Sverige og Norge om Cardinal 
Villjams Sendelfe fom Legat, med Anmodning om at de vilde modtage 

1) Dette figes udtryffeligt af Matth. Parif. S. 545. 
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ham, ,fom en Frelfens Engel,“ og vife ham al tilbørlig Hæder og 

Lydighed. Ved tvende andre Breve, Daterede den Gte November, tog 

Paven Kong Haafon med Huftru, Børn og Gods under den apoftolifte 

Varetægt, faa fænge ban maatte være fraværende paa det før omtalte Kovs- 

tog til det bellige Land, og i et Brev af famme Datum, henvendt til 

Dronning Margrete, tog ban ligeledes hende og alt det Gods, bendes 

Gatemand Kong Haafon bavde givet hende i Morgengave, under fit 

apoftoliffe Vern. Heller itte i disfe Breve fparede han paa Complimen- 

ter, Der vife, hvor magtpaaliggende det var bam at forſikre fig Haakons 

Benffab. „J Vetragtning af de Troens Fortjenefter" — beder det i 

Brevet til Kongen — hvorved du formedelft Chriſti Naade glimrer, 

nære vi en færdeles Yndeft før Dig, og give Dig med Glæde pvad Der 

fan bidrage til din Lykke, faft vverbevifte om, at jo ftørre den Gunſt er, 

fom du modtager af Det apvftoliffe Sæde, med Defto mere brændende 

Jver vil du, naar Fiden dertil fommer, arbejde for Frelferens Wre.“ 

Og til Dronningen beder det: „Da du, fom vi erfare, med fand From- 

bed og en ven Sjæls Ivo føger at vinde Yndeft før Den guddommelige 

Mujeftæts Øjne, vife vi dig Desformedelft, fom billigt er, gjerne enhver 

Gunft, du vetteligen maatte attraa af o8, og Derfor opfylde vi berved 

den af Dig nu fremførte Begjæring.” I et andet Brev, udftedt Den 

følgende Dag, overdrog Paven Kong Haafon beftandig Patronatsret 

til de Kirfer, ban eller hans Arvinger maatte opføre i de Landftaber, 

fom erobredes fra Hedningerne ved Landets Grændfer. Dette Brev, 

fammenboldt med Beftottelfesbrevet af Dagen forud, vifer nokſom, at 

Kongen nu virkelig ved Siden af fin ældre Forpligtelje, at driftne Lan- 

dets hedenffe Naboer, ogſaa bar paataget fig den nye, at gjøre et Kors- 

tog til det bellige Land. Men det vigtigfte, og vimeligviis for Kongen 

fjærfomnefte Brev af alle dem, fom Paven ved Denne Lejlighed udftedte, 

var et, Dateret Sde November, altfaa det aller fidfte, thi i Dette fritog 

han ham ganffe fra Manglerne ved hans uegte Fødfel, og gav fin 

fulde Filladelfe til hans Kroning, uden at fætte nogen faadan Betingelfe, fom 

den Gejſtligheden bjemme i Landet felv bavde fremfat, men fun udtalende fin 

Forbaabning om at Kongen vilde vife fig Denne Gunſt værdig. Dette merke 
fige Brev lyder ſaaledes: , Den evige Konges forunderlige Godhed har med 

mangfoldig Hader forberliget fin Brud og Dronning, Kivfen, men bar Dog 

førnemmelig deri gjørt den berømmelig og ftraalende af Lotte, at ban 

bar tildelt den en faadan Magtfvolde, at den fan bjelpe ej alene ringere 

men ogſaa De bøjeft ftaaende Perfoner til, hvad der forffaffer dem 

berømmelig Fitel og forøget Magt. Sandelig, at betragte De Fortjene- 

fter af reen Frombed og Fro, bvorved Norges Konger, berømmelig Ihu— 

fommelfe, bave udmertet fig blandt Verdens fatbolffe Fyrſter, frembrin- 
DEE 



20 Haafon Haafonsføn. 

ger baade hos o8 og hos Kirfen de aandelige Glæders Velbehag. Og 
Derved opftaar Der i vort Sind et brændende Ønffe om, at du, Der 

er det apoftolifte Sæde faa fjær, ogſaa i Forhold til dine udmerkede 

Fortjenefter maa i Overflod nyde dette Sædes Gunſt, der i faa vigeligt 

Maal plejer at tilflyde dem, Der ere det hengivne, faa at du og Dine 

Arvinger deraf med Guds Hjelp ville funne bøfte ſtor Hæder og Din 

Lykke tiltage i forønffet Grad. Da nu, efter bvad vi have bragt i Cr- 

faring, din Fader Haafon, Konge i Norge, berømmelig Ihukommelſe, 

felv ugift har avlet Dig med en ugift Kvinde, faa er det at vi, af færde 

les Velvilje for din Højbed, berved efter Raadflaqning med vore Brødre, 

ifølge vor apoftoliffe Mutoritet dispenfere Dig med Henfyn til denne Man- 

gel, faa at du, uden at hindres deraf, fral funne fredes til den kongelige 

Trones Værdighed og alle Kongedømmets lovlige Handlinger, famt at 

dine loblige 1) Arvinger ſkulle efterfølge dig i Herredømmet og Værdig- 

heden. Vi baade at Du og de famme Avrvinger ville indprente Denne faa 

ftøre Naade faft i eders Grindring, at baade du og De fætte eders Glæde 

i, færdeles at tætfes alles Skaber ved Stræben efter at føre et dydigt 

giv, og hans bellige Kirfe ved en ftedfe tiltagende, oprigtig Frombed”. 

Uagtet viftnof meget af Dette ev at betragte fom de fædvanlige Floffler, 

bvormed Breveoncipifterne i Det pavelige Cancelli, uden altid at fjende 

nøje til de færegne Omftændigbeder, plejede at indlede Breve af Dette 

Slags, faa er det alligevet merfeligt, at der tales faa ubetinget om De 

tidligere norffe Kongers Frombed. Her maatte man dog nærmeft tænte 

paa Haafons umiddelbare Forfædre, fornemmelig Sverre; og Den fiendt- 

fige Stilling, ban indtog lige overfor Kirfen, ſkulde jo Dog egentlig bave 

gjørt det umuligt, at tale om bine, uden færffilt at undtage ham. Naar 

nu Derimod Haafons Forfædre omtales, fom om Sverre aldrig havde 

erifteret, (ulde man virfelig være berettiget til at tro at Dette er fleet 

efter Innocentius*8 udtroffelige Befaling, og at ban faaledes herved mid 

dDelbart vilde give at forftan, at den Plet, der i Kirfens Øjne bvilede 

over Kong Sverres Minde, nu flulde anfees fom borttagen. Udtrykke— 

figt at evflære noget faadant vilde iffe have været pasfende, og dog var 

en Rehabilitation af Sverreg Minde visfelig nødvendig, for ganſke at 

fætte Haafon paa det Standpunkt, ban ved Kroningen føgte at opnaa, et 

Standpunkt af fuldftændig Legitimitet, ej alene for fin Perfon, men for 

fin hele YVEt 2). 

1) I Originalen bruges her Udtryffet ,legitimus*. Men det er et flørt Spørgs- 
maal, om iffe legitimus paa bette Gted egentlig betegner og burde overfæt- 

tes med ,egtefød.” 

*) Dipl. Norv. I. 30—38. Under 6te November tilmeldte Paven ogfan Erke— 
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Hvor magtpaaliggende Paven fod det være fig at vinde Kongens 
Hengivenbed, fee8 deraf at han ogfaa ved et færftilt Brev af Gte No— 

vember betænkte Kongens Klerf, Ghorsbroder Bjørn, den ene af Ge- 

fandterne, med færdeles Bequnftigelfer, og, fom ban udtryfteligt vtrede, 

for Kongens Skyld. Vel tales der ogſaa i Brevet om Bjørns „ros— 

værdige Forhold og fortjenftfulde Liv,” men Dernæft beder Det, hvad 

man tydeligt fan fee er Hovedfagen, at Paven „tager Henſyn til fin 

fjære Søn Konq Haafon, i bvis Klerf ban egentlig vil bædre ham felt”, 

og Derfor tillader Bjørn, ved Siden af de VBeneficter uden Sjæleførg, 

fom ban allerede bavde, at modtage endnu et, der var forbundet med 

Sjæleførg, uanfeet Den Concilbeſtemmelſe, Der forbød det. Sandſynlig— 

viis bavde Kongen allerede lovet ham et fandant til Belønning for vel 

udført Hvert )). 

Allerede af Det oven omtalte Fuldmagtsbrev feer man for Neften, 

at Legatens Hverv iffe alene var at frone Kongen, men ogſaa at un- 

Derføge Kirfens FIilftand, faavel i Norge fom i Sverige, og at treffe 

de Forføjninger, han til dens Opbjelpelfe maatte finde nødvendige. 

Dette antydes ogſaa i Gommunicattonsbrevet til begge Landes gejftlige 

og verdslige Øvrigheder, faavel fom i Brevet til Kongen af famme Dag. 

Paven opfordrer Høvdingerne til at adlyde hans VBefalinger og Paa— 

mindelfer, anmoder Kongen om ærbødigt at modtage Legaten og bjelpe 

til at hans fromme Raad vorde fatte i Kraft, 0. f. v.; Paven truer 

endog Dem, Der maatte vife ſig gjenftridige, med at befræfte Den Dom, 

Legaten maatte fælde over Dem, og lade den ftrengt iagttage, indtil Ved- 

fommende havde givet tilbørlig Satisfaction. 

3. Gardinal Villjams Unfomft til Norge. Kongens Krøning. 

Med disfe Breve fom ud paa Vinteren, altfan i Begyndelfen af 

1247, de fongelige Sendebud bjem til Norge; efter en anden Beretning 

ffulle de endnu være blevne en Stund tilbage, og fun have fendt Bud 

til Kongen om Gardinalens foreftagende Komme *). Kongen, fom da 

biſtoppen faavel fom Biffopperne i Bergen og Stavanger, at han Havde taget 

Dronningen og hendes Morgengave under fin Varetægt. Dette vifer faaledes, 
at de hende fom Livgeding overdragne Gaarde laa i Froftathings- og Gula- 

things-Lagen. 

1) Dipl. Norv. I. 34. Ser anvendes faalebes den befjendte, forhadte Glauful 

non obstante &c., hvilfen Innocentius IV. førft optog i fine L-2ve, og fom 
vafte megen Misnøje, fee Matth. Pariſ. S. 542, 547, 571. 

?) Haafon Haafonsføns Saga Cap. 248. GSfaalholtsbogen og to andre Godices 
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befandt fig i Throndhjem, hvor ban havde tilbragt Vinteren, gjørde ftrar 

de nødvendige Forberedelfer. Forſt og fremft meddeelte ban Den vigtige 

Efterretning til Grøebiffoppen, med Anmodning om at han vilde fammen- 

falde Lydbiffopperne, Abbederne, og De øvrige meeft anfeede Gejftlige 

til Bergen den foreftanende Sommer, før at de allerede ved Cardinalens 

Anfomft funde være forfamlede til det af Paven antvdede Møde vg 

felv indfaldte ban til famme Tid og Sted alle Lendermænd, Lagmænd, 

Svysfelmænd og Hirdmænd faavel fom de bedfte Bønder, anbefalende dem 

at møde frem i Deres bedfte Puds og Udruftning. Derhos ſendte han 

Stibe faavel til England, føm til andre Lande, for at indkjøbe det for- 

nødne af fardanne udenlandffe UArtifler, bvoraf der eg fandtes tilſtrokke— 

figt Forraad i Norge, til Cardinalens fømmelige Underholdning og det 

føreftagende Kroningsgilde. Om Vaaren begav ban fig, fedfaget af Knut 

Jarl og mange andre anfeede Mænd, fra Throndhjem til Bergen, for 
fer perfonligt at fede Forberedelferne til Cardinalens Modtagelfe ). 

Cardinal Villjam, fom Paven bavde udnævnt til fin Legat i Norden 

var, fljønt FItaliener (Piemonteſer) af Fødfel, færdeles fliket dertil. Ii 

uagtet ban ivrigt føgte at fremme Kirfens Vel, og derhos ved fit driftelige 

Sind og fin rene Vandel bavde vundet almindelig Højagtelfe, forenede 

han dog hermed en for de Tider fjelden Liberalitet og forftandig Maa- 

deholdenhed. Og bertil fom, bvad der tfær var af Vigttghed, at ban 

allerede tidligere havde i vigtige kirkelige Hvert tilbragt lange Tidsrum 

i Guropas nordlige Egne, og derved fiiftet nøje Befjendtffab med de 

nordiffe Nationer. Thi allerede i 1224, fom Biftop af Modena, blev 

ban af Pave Honorius fendt til Lifland fom Legat, ej blot for Dette 

Land alene, men ogſaa, fom det i Beftiftelfesbrevet af Ilte December 

heder, før Holften, Eftland, Langeland, GSamland, Kurland, Mirland, de 

„gulandſke“ Øer, Bornholm, Miga og Gotland *); ban anføm til Lifland 

om Vaaren 1225, udviflede en ſtor og fortjenftfuld Virkſomhed der, or— 

ganiferede faa atfige Landets Beftyrelfe, og optraadte næften fom verdslig 

GStathbolder, drog om Sommeren 1226 over Gotland 3) til Preusfen, 

Hvor ban blev indtil 1228, lærte fig endog Det preusfiffe Sprog, 

Lode fun fomme ,Bud fra Lendermændene," Flatøbogen derimod figer at Sen- 
demandene felv fom, urigtigt tilføjende fra Rom" i Stedet for fra Byen." 

1) Haafon Haafonsjøns Saga Cap. 249. 

2) Raynaldi Annales, 1224, No. 38. 

3) Io af ham i Bisby paa Gotland den ble Juli 1226 udftedte Breve ere 

optagne i Liljegrens Dipl Svec. I. No. 232 233. Det er viftnot urigtigt, 
naar disſe Breve henføres til 1225, fer Suhms Hiftorie af. Danmark. XI. 

S. 532. - 
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og udarbejdede en Grammatik deri 1). Efter hans Filbagefomft til Jtalten 

udnævnte Pave Greqorius bam til fin Ponitentiarius. I 1234 beflik- - 

fedes ban paany til Legat i De oven nævnte vfterføifte Lande, hvor ban 

førblet i flere War, og for en ſtor Deel bidrog til at Vifte den merke 

lige Forening mellem Sverdridderne og De tydſke Middere, ligeſom og— 

fan Paven ved Strivelfe af 13de Mai 1237, famme Dag, ban Defrete- 

rede Foreningen, paalagde Villjam at formaa den danffe Konge til at 

indgaa Fred med Disfe. Efter Valdemars Død var Det Villjam, Der 

jtiftede endeligt Forlig mellem Konq Grit, bans Gfterfølger, om Grænd- 

jevne mellem de Danffe Befiddelfer i Eſtland og Niddernes i Lifland. 

Da Innoeentius IV bavde befteget Paveftolen, fendte ban Villjam, Der 

imidlertid var fommen hjem, tilligemed Grøebiffoppen af Nouen til Kej- 

fer Frederif for at aabne Underbandlinger med bam *). Fra Slutnin- 

gen af 1243 til 1245 var Viljam atter fom Legat i Preusſen. Ved 

den ftore Creation af 10 Gardinaler i 1245, var ogſaa Villjam blandt 

dem, fom Da ophøjedes, idet han udnævntes til Cardinal-Biftop af Sabina. 

Villjam fjendte altfaa Norden og dets Folt af egen — han havde 

felt feet, hvilken Leveſtik Klimatet og andre Omſtandigheder udfordrede, 

var inde i De politiſke Forhold, havde maaſkee endog for en Deel tilegnet 

fig i Det mindfte Det fvenffe eller det danffe Sprog; ban bavde Derhos 

fært at bandle felvftændigt, og ordne et Samfunds faavel verdslige 

fom firfelige Anliggender, bvoraf det igjen fulgte at ban iffe, fom faa 

mange andre eenfidige Forfegtere af Kirfens Fordeel, var udfat for, ganfte 

at tabe Læyfolfets billige Fordringer af Sigte, eller utilbørligt at un- 

Derordne Deres Interesjer for Kirkens. 

Foruden Det Hverv, at krone Kong Haafon og underføge famt, om 

det behøvedes, at vette paa De firfelige Unliggender i Norge og Sverige, 

bavde Villjam ogfaa, ligeſom tre andre, famtidigt til Tydſkland, Italien 

og Spanien udfendte Legater det Crende, overalt, bvor han fom, at op- 

vakke Kejſeren Fiender og førabe Penge fammen til Pateftolen 3). Han 

1) UAlberic af Troisfontaines, Nl. 527. Der ftaar her, at Billjam ved fin For- 

ftand og Biisdom, ej ved Tapperhed, omvendte mange Hedninger til Troen, 

lærte for en ftor Deel deres Sprog, og med ftor Møje overfatte Donatus i 

hiint barbariffe Sprog, hvilfet naturligvis vil fige, at han efter det af Donat 

opftillede Schema ſtrev en fort Formlære Dderi. 

2) Raynaldi annales 1237, 1243, 1244. 

3) Matthæus Parif. S. 487. Af dette Sted har igjen Matthæus af Weſtminſter 

gjort et Udtog S. 219. Foruden disfe 4 folenne Legater, figer Matthæus 
Parif., fendte Raven ogfaa underhaanden nogle ,fophiftiffe” til England, for- 

nemmelig, fom det fynes, Minoriter eller Prædicatorer. 
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fynes at have tiltvaadt fin Nejfe i Marts eller April Maaned 1247 '), 

og begav fig førft til England, hvor ban landedei Dover.  Førend ban 

betraadte engelff Bund maatte han dog, fom Den famtidige og vel under- 

rettede Matthbæus af Paris fortæller *), aflægge Ed paa at ban ej var 

fømmen for at tilføje Kongen ellev Riget eller Kirfen nogen Stade, men 

alene føulde vejfe fra Dover til Lynn, den Søhavn, hvorfra der i Den 

Tid gif fleft Skibe til Norge, og med førfte qunftige Bind rejſe videre. 

„Thi“, beder Det,  Legaterne, fom overboved alle pavelige Sendebud, 

pleje altid at udarme De Lande, fom De gjennemrejfe, eller paa andre 

Maader at foørurolige Dem”. Alligevel tog Kongen nok faa naadigt imod 

Gardinalen, og gav ham Foræringer, Da ban, efter førft at have faaet 

Tilladelſe til at lande, gjorde ham fin Opvartning. Cardinalen føyndte 

fig virfelig til Conn. - Men i Stedet for at vejfe ſtrax Derfra, forblev 

ban Der i fre Maaneder, fandfynligviis Dog fun fordi Det medtog faa lang 

Tid at faa indrettet endeel færegne Kabytter og andre Betvemmeligheder 

i det Stib, der fulde føre ham: Lurus-Artitler, fom paa Den Tid endnu 

vare heel ufædvanlige, vg betvagtedes med megen Forundring.  Disje tre 

Maaneder benyttede ban paa Det bedfte til at indfamle alle Slags Penge- 

gaver, idet han ſendte bemmelige Jiggerbud til Biftopper, Abbeder og 

Priorer, faa at ban i alt fit ftrabet henved 4000 Mt. Sølv fammen. 

Han bandlede her ganſke efter Det bam paalagte Hverv, men Mattbæus 

af Paris, ffjønt felv Kloftergejftlig, taler Dog derom med fjendelig Uvilje, 

og blandt andet ytrer ban, at Villjam „ikke funde tilbagebølde den Romerne 

medfødde Begjærligbed, men for nogenledes at bedakke At med Helligbe- 

dens Kaabe, boldt hyppige Prædifener til Folket". Da ban føulde rejfe, 

og allerede var gaaet ombord i fit vel indrettede og med meget Korn og 
mange Biinfade fadede Skib, lod han en Dominicanermunt holde Mesje 

ombord paa Dette, ,medens Mængden beundrede Skibets befvemme Ind— 

retning, bvis Mage man iffe før havde feet, og fom mindede om Noahs 

Art” 3). „Og da en gunſtig Vind juſt blæfte op, gav ban England og 

1) Maar Mabillon i Vetera Analecta S. 485 (fe Suhm X. 42) henfører et Brev, 

Billjam ffriver til Ghartreur-Prioren, i hvilfet Han omtaler fin nær foreftaaende 

Norgesrejfe, til 29de Novbr. 1244, da er dette uvigtigt, og Brevet at hen- 

føre til f. D. 1246, thi før October 1246 var der iffe Tale om Villjams 

Gendelfe til Norge, og i Nov. 1244 var Villjam i Preusjen. 

2) Matth. Parif. S. 490. Her nævnes foruden Norge og Sverige ogfan Dan- 
marf fom et af de Lande, hvortil han havde Beſtikkelſe. Dette er dog vift- 

nof fun en Uagtfombhedsfejl, bevirfet af den Omftændighed, at Legaten paa 

Filbagevejen vejfte gjennem Danmark. 

3) Skibet, en engelff Sneffe (Haafon Haafonsjøns Saga Gap. 249) havde ifølge 

Matth. Parif. diverticula et lristegas, cameras et conclavia, quæ speciali- 
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og dets gavmilde Englændere fin Velfignelfe, og betroede fig, beriget, til 

Nordbavets Bølger". Men uagtet man faaledes iffe fynes at bave væ 

ret videre tilfreds med bans Ophold i England, far bavde man Dog la 

Det det være fig magtpaaliggende at afftrætte ham fra at rejfe til Norge; 

fom Bevægarund hertil angives Uvilje mod Norges Konge og Mord- 

mændene, men Da Der ingenfteds ellers paa Denne Iid findes Spor af 

noget fpendt Forhold mellem England og Norge, ffulde man fnarere tvo, 

at det fun bar været De famme Fordomme om Norges barſke Klima og 

ringe Gulturtilftand, fom de, man endnu finder bos far mange Frem- 

mede, endog af De mere oplyfte Klasfer, bvilfe da, ligeſom nu, gjorde fig 

gjeldende. Thi man føgte at føræmme ham med, at ban ingen Hæder 

vilde faa i Norge, at ban neppe vilde funne faa ordentlig Føde, at Fol- 

fet var raat, grumt og næften Dvriff, at Havet var fformfuldt og far- 

figt. Men Gardinalen havde feet for meget af Norden og virkelig van 

og barffe Folk til at lade fig ſtrmme herved. „Da jeg var fjernere 

fra Norge end nu”, fagde ban, børte jeg bedre Skudsmaal om Landet 

og Folket; man bar fagt mig at Der findes mange gode Chriſtne i Lan- 

det, og at Kongen er en forftandig Mand. Landets Crøebiffop bar jeg 

felv feet, og tykkes Det mig, at ban faa ud til at være en god Høvding; 

ligefedes ffal, efter hvad jeg bar børt, Lydbiffopperne være forftandige 

Mænd, og Deraf vil igjen meget andet godt følge. Mit Grende til 

dem er et Dobbelt, og vil, føm jeg baaber, nyde tilbørlig AUnerfjendelfe 

af alle gode Mænd; nemlig deels at forkynde Dem Jefus Chriſtus, Guds 

fande Søn, deels at frone Kongen med Guds Miffund og efter Pavens 

Foranftaltning. Skal jeg da end lide nogen Mangel paa Spife og Dvitke, 

faa vil jeg Dog iffe ømme mig Derved” ').  GSandfynligvits bave Dog 
disſe Forefpejlinger af den Daarlige Koft, Der vilde vanke i Norge, be- 

væget Gardinalen til at forſyne fig faa overflødigt, fom Matthbæus be- 

retter.  Overrejjen fones at bave været fort og beldig, thi han landede 

allerede den 17de Juni ved Utfire. Derfra fendte han nogle Folk forud 

til Bergen, før at melde Kongen fin Ankomſt, og gif felt (dt fenere til 

Sejl8; men Vinden var faa god, at ban indbentede Sendebudene, og 

fom omtrent famtidigt med dem feent om Wftenen fejlende ind par Ber— 

gens Vaag *). Kongen fendte ftrar em Deputation til bam for at byde 

ham velfømmen og børe, bvad der ſtod til Fjenefte. Cardinalen fod alt 

ter propter ipsum artificialiter fuerant composita. Jofr. Matth. af Weſt— 

minfter, S. 214. 

) Haafon Haafonsjøns Saga Gap. 249. 

2) Af Beretningen i Sagaen Gav. 249 fynes man at maatte flutte, at dette var 

famme Dag, han var anfommen til Utfire, eller Botolfsmesſedagen. 
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fømme an paa Kongen, og Da Det var faa feent paa Aftenen, forblev 

ban om Natten ombord paa fit Stib. Morgenen efter, da Morqenti- 

Derne tare fungne, gif Kongen med fin Hird ombord paa fin prægtige, 

med forgyldt Hoved forſynede Femogtyveſesſe, Dragen, og roede ud til 

Cardinalen, idet ogfan alle de Sysfelmænd, Der vare i Byen, fulgte bam 

med deres Skibe.“ Ledlaget af alle fine Lendermænd og Hirdftjorer be- 

gav ban fig ombord til Cardinalen, og man bilfede hinanden fra begge Sider 

paa det venligfte. Cardinalen fulgte Derpaa Kongen tilbage til Bryggen, 

hvor de forfamlede Biftopper, Sæeulargejjtlige vg Munfe modtoge ham i 

bøjtidelig Procesfion. Erkebiſkoppen var endnu iffe anfommen til Byen. 

Giden (od Kongen blæfe til Things ude paa Cbriftfirfegaarden, og 

indfandt fig der med Cardinalen, fom boldt en Fale til Forfamlingen. 

Han begyndte Falen faaledes: „Jeg vil berved gjøre Ulle vitterligt, at 

jeg er kommen bid til Landet med Guds Miftund og efter Pavens Be- 

ftiffelfe for at forfynde Chriſti Navn og frone eders Konge. Ikke 

fendte ban i Dette Erende fun en Preft eller anden Gejſtlig med liden 

Myndigbed, men Derimod en Mand fom mig, Der ev en af Cardinalerne felv, 

med biffoppelig VBærdighed, og faa ftor Myndigbed til at løfe og binde 

alle Sager, fom om Paven felv var ber, tbi Det er bans Ønfte at dette 

ftal ftee faa meget til Kongens Hæder, fom muligt".  Derpaa, 

heder det, talte ban Den almindelige Ivo for Folket, og fluttede med at 

give det fin Velfignelfe. Her frifte8 man til at fpørge, om ban talte paa 

Latin og fod fine Ord overfætte, eller funde gjøre fig forftaaelig for 

Maænaden. — For en Mand, der havde formaaet, endog at tilegne fig 
det gamle preustiffte Sprog fan det vel ej bave været fynderlig van- 

ffeligt, under det tidligere Opbold i Lifland at fære Danff eller 

Svenff, og Derfor er der ftor Sandfynlighed for, at ban fan have 

prædifet I et af disſe Sproq, I bvilfet Fald de Filftedeværende ganſke 

vift maa bave funnet forftaa bam. Der nævnes, vel at merke, ingen- 

fteds noget om at ban brugte Tolk, og af den bele Beretning om bans 

Optræden i Norge faar man det Indtryk, at han funde gjøre fig for- 

ftaaelig for Indbyggerne '). 

Gardinalen og Kongen talede nu oftere fammen, og Kroningen om— 

handledes fom en afgjort Sag; der var ikke Spørgsmaal om andet, end 

at viſe Kongen al optænfelig YUCre. Men imidlertid havde Cardinalen 

ogfaa flere Sammenfomfter med Biftopperne, faavel fom med Erkebiſkop— 

pen, Da Denne omfider indtraf i Bergen. Og nu, figes Der, begyndte 

Kongen at merfe en fjendelig Forandring i Cardinalens Fale. Naar 

Kronings-Anliggendet fom paa Bane, vtrede Cardinalen fig mere und- 

) Haafon Haafonsføns Saga Gap. 249, 250. 
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vigende og forbeholdent end for. Endelig rykkede Cardinalen ud med 

Sproget i en Samtale, ban og Kongen havde i Chriſtkirken. Siden 

Kongen, fagde ban, vilde modtage førre Hæder af Kirken end nogen 

Konge før ham i Norge, faa ventede man ogſaa, at han vilde tilftaa Kir— 

fen, bvad andre Konger før ham havde tilftanet Den, ja endog lagge noget 

til, og at ban navnlig vilde fværge Den famme Kroningsed, fom Kong 

Magnus havde fvoret. Dette var en ligefrem Gjentagelfe af Den Fordring, 

Biffopperne før havde fremfat og Kongen faa beftemt afvitft, og Det var let at 

ffjønne, at det var Dem, Der nu ogſag bavde paavirket Cardinalen. Men 

Kongen blev uvoffelig, og fvarede med en Beftemtbed og Bærdighed, der 

itte forfejlede fin Virkning. „Jeg ffjønner godt, Herre,” ſagde ban, 

„at Ddisfe Ord mere bidrøre fra Andres Indffodelfer end fra eder felv. 

Hvad Indrømmelfer til Kirfen angaar, Da ville vi gjerne tilftaa Den og 

dens Fjenere famme Fribed ber, føm Den nvder i De Lande, hvor Den og 

Kongedømmet bar bver fin Fribed og Met. Men om nogen af mine For- 

gængere paa Tronen bate tilftaget Den mere, end ban felv var berettiget 

til at tilftaa for fin egen Verfon, ville vi ej følge deres Exempel, og 

 indrømme noget til Præjudice for og felv eller vore Gfterfølgere. Kort fagt, 

bvis I gjør Kroningen til Gjenftand for nogen Slags Handel, eller fordrer 

at vi fulle formindffe vore Arvingers Met, Da ville vi beller ingen Krone 

bære, fremfor at paadrage o8 nogen faadan Ufribed. Ibebøver faaledes 

iffe oftere at bringe Denne Sag paa Bane.” Den forftandige Cardinal 

merfede, at ban bavde fadet fig forlede til at fpende Fordringerne for 

bøjt, og qav ſtrax efter. „Tag iffe disfe mine Od ide op, Herre 

Konge," fvarede ban; „thi faa føal det være, fom I vil.” Cardina— 

fen havde Dog maaffee neppe været faa fojelig, bvis iffe Kongen, fom 

Mattbæus af Paris beretter, ogſaa bavde anvendt et mere baandaribeligt 

Arqument, nemlig en vderligere Pengegave af 15000 Met. Søk '). 

Dette var en faa betydelig Sum, og maatte fomme Paven i bans nær- 

værende Stilling lige overfor Kejferen faa vel tilpas, at Den nof var 

") Matth. Parif. S. 495. Med de 30000 Mk, fom Abbed Laurentius allerede 

havde udbetalt i Lyon, udgjorde den hele Sum, Kongen lod Paven faa, 

45000 Mt. Sterling, altjaa den felv uden Henfyn til Forffjellen mellem den 

daværende og Nutidens Pengeværdi overmaade ſtore Sum af ct. 400000 Spor. 

Men da, efter den fævdvanlige Regel for Beregningen af de ældre Benge-Angi- 

velfer, enhver i Hine Tider nævnt Sum minvdft fvyarer til det Tidobbelte nu 

omftunder, ffulde altfaa Kong Haafon i Alt Have udredet til Paven en Sum, 

der fvarer til 4 Mill. Spvlr., og derforuden have beftridt de ſtore Omkoſt— 

ninger ved Kroningsfeften. Det flinger næften utroligt, at hans eller Lan- 

dets Resſourcer ffulde funne forflaa dertil, vg man friftes til at antage, at 

Matthæus i fin Harme over de pavelige Udpresfelfer, dem han ofte ffarvt 

dadler, har taget Munden for fuld, og nævnt for ftore Summer. 
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en Deel Gftergivenbed fra Kirfen8 Side værd, fær hvor man havde 

med en faa vetffaffen og i Sandhed firfelig findet Fyrſte at beftille, fom 

Haafon. Men under alle Omftændigbeder vilde vel Cardinalen, faaledes 

fom GSagerne nu ftode, bave bøftet megen Utaf af Paven, om ban ved 

utidig Paaftaaeligbed eller Fordringsfuldhed havde lagt fig ud med Kon- 

gen, og Derved bragt Denne I et fpendt Forbold til Paveftolen. Hans 

hemmelige FInftructioner [øde ganffe vift paa at bebandle Kongen med den 

ftørft mulige Lempfældigbed og Gftergivenbed, og man ſkulde derfor fri- 

ftes til at antage, at biin Fordring fun var et Kunftareb, anvendt for 

at udpresje flere Penge. Kort efter lod Gardinalen Erkebiſkoppen, Lyd— 

biffopperne og Gborsbrødrene fade til fig, berettede Dem Mefultatet af 

den Samtale, ban efter Deres Ønffe bavde haft med Kongen, og er- 

flærede at Kongen, faa vidt ban funde ffjønne, havde førre Ret paa fin 

Side, end De, der fremfatte Fordringerne, og at ban for Eftertiden fra- 

bad fig al vderligere Anmodning om at gaa Deres Erende i dette Stykke, 

Da Det nu var bans opvigtige Forfæt at krone Kongen med al den Fri— 

Hed, Der tilfom Den fongelige Værdigbed. 

Forberedelferne til Kroningen bleve nu med Iver og Raſkhed til 

endebragte. Da der taltes om Dagen, paa bvilfen Højtidelighbeden føulde 

finde Sted, foreflog Cardinalen en af Apoſtlernes Feſtdage (altfaa vel 

f. Gr. Jacobsmesje, 25de FIuli, eller Bartholomæusmesje, 24de Au— 

guſt); men Kongen erflærede, at ban fom en Frænde af St. Olaf belft 

vilde have Geremonien paa hans Feſtdag, den 29de Juli, og Derved blev 

det. Da Sommeren var meget vegnfuld, faa at Det iffe vel var at 

tænfe paa at beverte De forfamlede Gjefter under aaben Himmel, var 

der Spørgsmaal om et pasjeligt Locale, hvor en faa ſtor Mængde 

funde bevertes under Jag. Thi Kongsgaarden, hvis Udvidelfe eller Gjen- 
opførelje af Steen Kong Haafon havde paabegyndt, var endnu, fom det 

fones, iffe fuldfærdig, og man bavde Derfor lidet Rum at raade over. 

Nogle forefloge De tvende Træballer i Kongsgaarden, (fandfynligviis op- 

førte af Kong Inge), men Kongen fandt dem for fmaa. Endelig valgte 
ban et ftort Sfuur, fom han bavde ladet bygge nede ved Landingsjte- 

Det, før at tjene til Nauft, 90 Alen langt og 60 Alen bredt. „Her“, 

fagde ban, til Cardinalen, Der var med ham at tage Det i Øjefyn, „fo— 

reflaar jeg at bolde Gildet, for at vi funne bave Defto flere Folk om 

08.” Cardinalen ertlærede dette ubetinget for det bedfte af alle bidtil 

fremfatte Forflag, og Kongen (od nu Skuret indrette og ſmykke til Fe- 

ften faa prægtigt fom muligt, med Fapeter og andre Prodeljer. Fra 

Kongsgaarden til Chriſtkirken indrettedes Der em med udfpendt rødt og 

grønt Klæde oventil og paa Siderne dætfet Gang, ligefom der i Kongs— 



1247. Kongens Kroning. 29 

gaardens Gaardårum var udfpendt Velte, faa at man overalt funde gaa 

fra Den ene Deel af Bygningen til Den anden, uden at forulempes af den 

vedholdende Regn. Medens disfe Forberedelfer ſtode paa, indviede Cardina- 

fen, efter Kongens Anmodning, (2den Juli) den nye Apoſtelkirke af Steen, 

der føulde træde i Stedet for den ældre af Sræ, fom Kong Inge havde 

gjenopført tilligemed Kongsqaarden, efter at Baglerne havde opbrændt den i 

1207). Kong Haafon, der ombyggede eller udvidede Kongsgaarden, har 
altfaa, fom man feer, fornemmelig ladet det være fig magtpaaliggende at om- 

bygge Apofteltirten, Kongsgaardens Capel, fiden Den allerede var faa vidt 

færdig, at den funde indvies, medens De egentlige Vaaningshuſe endnu 

aabenbart vare i Den gamle Skik, eller de nye ikke færdigbyggede. 

De anfeede Mænd, der efter Kongens Indbydelfe vare tiljtede for 

at overvære Hoøjtideligbeden, vare foruden Landets egne fem Biffopper 

ogſaa Biftop Henrik af Hole paa Island, Botulfs Gfterfølger, om bvil- 

fen mere nedenfor; ti Abbeder, Erfediaconerne, Provfterne og de flefte 

Chorsbrodre fra alle Biffopsftolene; af Laqmænd, foruden Kongens egne 
Sønner og Knut Jarl, Lendermændene Gaut Jonsføn, Lodin Gunnes- 

føn, Jon Drottning, Sigurd Biſkopsſon, Peter i Gifte, Gunnar Kongs- 

frænde, Munaan Biffopsfon, Finn Gautsføn og Brynjulf Jonsføn; 

fem Lagmænd, de kongelige GStallarer, Sysjelmændene,  Hirdftjørerne 

med hele Hirden, og de bedfte Bønder af bvert Fylke. Ogſaa ffal en 

heelt Deel Udlændinger have været tilftede.  Merfeligt nok, var Jarlen 

af Orkno iffe nærværende, uagtet Jon Jarl tidligere bavde været tilftede 

ved Hyldingen, heller iffe nogen af Svderøernes Høvdinger. 

Olafsdagen indtraf paa en Mandag. Om Morgenen blev der fun- 

get Tider over hele Byen, bvorfor der blæftes til almindeligt Møde 

ude paa Gbriftfirfegaarden. -Derpaa begyndte Procesfionen fra Kongs- 

gaarden under Den før omtalte af udfpendt Klæde indrettede, bedætfede Gang. 

I Spidſen gif 80 fuldt udruftede Hirdmænd, to og to efter binanden, 

for at rydde Vejen.  Derpaa fulgte Merfesmændene, hver med fit Ban- 

ner, Derpaa Stutilfvendene og Svsfjelmændene, ſmukt flædte, fremdeles 

to og fo; end videre flere Lendermænd med prægtige Sverd. Derpaa 

fulgte fire Lendermænd, der bare imellem fig et Favlbord, bvorpaa hele 

FIndvielfesdragten og Kongeftrudet bvilede. Efter dem føm Sigurd Konqs- 

føn og Munaan Biffopsføn, bærende bver en Rigesvaand (Srepter) af 

Sølv, paa den ene et Guldfors, paa den anden en Guldørn. Naſt 

Dem gif Rong Haafon den unge, bærende Kronen, og Knut Jarl, bæ- 

1) Jvfr. øvenf. I. S. 545. GStnrlunga Saga VII. 46. 
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rende Kroningsfverdet 1). Endelig fom Kong Haafon felv, ført af Er— 

febiffop Sigurd og to andre Biftopper. Ved Porten til Kongsgaarden, 

bvorfra man fynes at være fommen umiddelbart ind paa Kirfegaarden, 

modtoges Kongen af en Procesfion af Gejjtlige, der ftrar iftemmede Re— 

fponforiet ,,ecce mitto angelum meum**, og førte Ioget til Kirken. 

I Kirfedøren flod Cardinalen med tvende Biftopper og fine Klerke; 

iftemmende en ny) Sang, fulgte De Kongen op til Alteret. Derpaa blep 

Der funget Mesje, og Kroningen foregit nu med De fædvanlige Ceremo- 

nier. Til denne børte Da ogſaa en Kronings-Ed, men Da den ikfe ud— 

tryffeligt omtales, fan der ej have været noget fynderligt ved Den at 

bemerfe, og den ev faaledes rimeligvis fun aflagt i almindelige Udtryk. 

Da Mesfen var til Ende, vendte Kongen tilbage til fit Herberge, frem- 

deles ledfaget af Erkebiſtoppen og De tvende Biftopper, Der fang Lov- 

fange til Gud, bvorefter Kongen afførte fig Vielfestlævderne 2), og iførte 

fig det egentlige Kongeffrud, idet han fremdeles beholdt Kronen par Ho- 

vedet og bar Den bele Dagen. Siden gif ban med fit Følge ned til 

Feftballen. Ved den lille Chriſtkirke mødte ban Cardinalen, der fluttede 

fig til bam, og gif ved hans Side den øvrige Deel af Vejen. Hele 

Folkeſkaren fulgte bagefter. Det til Fejftball indrettede Mauft faa nu 

not faa prægtigt ud; Det var overalt behbængt med farvet Klæde, og paa 

Bankene lag ſmukke Hynder, betrukne med Ped og guldindvirfet Silke. 

Kongen tog Plads i fit Højfæde, der var anbragt paa den nordre Side 

ved De indre Stave, paa hans bøjre Side fad Cardinalen, dernæft Er— 

febiffoppen, faa Biftoppen af Bergen, Derefter de øvrige Biftopper, og 

fremdeles, lige ned til Den Vegg, Der vendte ned mod Søen, Abbederne, 

Priorerne, Provfterne og De øvrige Gejſtlige. Paa Kongens venjtre 

Side fad Dronningen, Dernæft bendes Moder, Hertuginde Ragnbild, der- 

efter Kongens egtefødde Datter, Cbriftina, og bans naturlige Datter, 

Fru Cecilia, Hvis Mand, Hr. Gregorius, Aaret forud var Død; Derefter 

Hertuq Skules Datter, Fru Naqudid, fandfynligviits paa Denne Tid Ab— 

bedisfe i Reins Klofter 3), faa de øvrige Abbedisfer, og endelig De 

andre fornemme tilftedeværende Damer. Lige overfor Kongens Højfæde 

var et andet, bvor bans Søn, Kong Haafon den unge fad tilligemed 

Knut Jarl og Siqurd Kongsføn; til begge Sider fra Dem fad Lender- 

mændene. J Den fodlige Deel af Hallen frode tretten Rader Borde 

1) Saaledes Flatøbogen og de øvrige bedre GCodires. Cod. Frisianus har 

svigslugull*, Kroningsringen, hvilket aabenbart er urigtigt. 

2) Disſe beftode fornemmelig i den faafaldte Dalmatica, der egentlig var et gejft- 

figt Klædebond, og derfor fun ffulde bæres under felve Kronings- eller Ind— 

vielfes-Aften. Det var en lang, hvid, linned Lalar. 

3) Se oyenf. IL. OS. 981. 
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daekkede langs efter Salen, ved hvilke førft Hirdmændene, og Dernæft 

Gjefterne toge Plads. Men itte not hermed blev ogſaa en ſtor Mængde 

Folt bevertede i Felte, opflaaede rundt omkring Fejftballen, fordi De ej 

funde faa Rum der inde. Den førfte Ret blev baaren ind af Lendermæn- 

dene Munaan Biffopsføn, Brynjulf Jonsføn, Gunnar Kongsfrænde og 

Sigurd Biftopsjøn. Det førfte Bæger fljenfede Kong Haafon den unge 
for fin Fader, Knut Jarl for Cardinalen, Stqurd Kongsføn før Dron- 

ningen *), og Munaan Biſkopsſon for Erkebiſkoppen. 

Forend Maaltidet endnu var til Ende, lod Cardinalen bede om 

GStilbed, og talte efter en fort Bøn faaledes: Lovet være Gud, at jeg 

i Dag bar fuldt udført Det Grende, fom min Herre Paven har overdra- 

get mig. Eders Konge er nu fronet og fuldfommen bædret, mere end 

nogen Konge i Norge før bam. Jeg takfer Gud, at jeg iffe lod mig 

afffræffe fra at fomme bid, faaledes fom man forføgte. Man fagde, at 

om jeg end fif Mennefter ber at fee, vilde De Dog ligne Dyr mere end 

Menneffer i Deres Adfærd. - Nu feer jeg Derimod en utallig Stare af 

Landets Indbyggere, der alle fammen føre fig nok faa vel op. Jeg feer 

figeledes en beel Mængde Udlandinger og Skibe i et faa frort Untal, 

fom jeg nogenfinde bar feet forfamlede i een Havn. Jeg tvivler ikke 

paa, at De flefte af Dem bave ført gode Sager bid. Man føræmte mig 

og med, at jeg vilde fun faa lidet Brød eller anden Mad, og Daarligt 

Det man fif. Her feer jeg Dog iffe andet, end at Der ev nok af alle 

Herlighbeder, fan at baade Hufe og Sfibe ere fulde. Man fagde, at jeg 

iffe vilde faa andet at driffe end Blande og Band; men ber feer jeg 

alle gode Sager, faa meget man vil have. Gud bevare nu vore Kon- 

ger, Dronningen, Biffoppen, de lærde Mænd og bele Folket, og for- 

unde mig faaledes at tilendebringe min Sendelfe hid, at Det fan blive 

eder og 08 alle fammen til Glæde baade ber og hisſet“. Med disje 

Ord ſtod Cardinalen op, og forlod Laget med fine Mænd. Kongen fad 

efter, indtil Bordene afdætffedes og Mariæ-Minde var funget. Da an- 

befalede ban fig bos den forfamfede Mængde og taffede den for dens Nær- 

værelfe. I tre Dage fortfattes Bevertningen i Den ſtore Feftball paa 

famme Maade, med ftor Overflod og megen Pragt. Den famtidige 

Sturla Thordsſon, Der i fit Kvad om Kong Haafon ogfaa bar befunget 

Denne Feft, taler i bøje Udtryk om De viinfyldte Guldkar, Der ftraglede 

) Her har, merfeligt nok, Cod. Fris. en vigtigere Læfemaade end Flatøbogen. 
Det er tydeligt, at Sigurd Biffopsføn, der før er nævnt blandt dem, fom 

indbare førfte Net, iffe havde noget med Jffjenfningen at beftille, men at 

derimod de fire Herrer, fom fad lige over for Kongen, Dronningen, Gardinalen 
og Grføebiffoppen, frjenfede i, hver for fin Gjenbo. 
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i de glade Gjefter8 Hænder, om VBiinbægeret8 gyldne Rand, der be- 
vørte Kongsmændene8 Læber”. Derpaa fortfattes Bevertningen fem 

Dage i den faafaldte Sp-Hall i Kongsgqaarden, hvor faavel Gardinalen 

og Griebiffoppen fom De andre Biftopper og De flefte pvrige verdslige 

Høvdinger vare tilftede. Kronings-Højtidelighederne vedvarede ſaaledes i 

famfulde 8 Dage, eller fra 29de Juli til 7de Uuguft. Større Pragt 

havde vel Norge neppe nogenfinde feet udfoldet, end ved Denne Lej- 

figbed 1). 

4. Gardinal-Legatens Beftemmelfer paa Rigsmødet i Bergen og øvrige 

Birfføomhed i Norge. 

Da Kronings-Højtideligbederne vare til Ende, begyndte Forhandlin- 

gerne mellem Gardinalen, Kongen og de øvrige tilftedeværende gejſtlige 

og verdslige Herrer, Der Dannede det egentlige Rigsmode. Disſe For- 

handlinger vedbarede, føm det fynes, hver Dag fra Sde til 17de Aug., 

bvilfen Dag er Den fidfte, paa hvilken man finder Beftemmelfer, vedtagne 

paa Dette Møde, Daterede. Aller førft gjorde Biffopperne et Forføg paa 

at forøge Kirfens Indtægter, idet de bade Cardinalen anmode Kongen om 

at vedtage Fiende-Ydelfe, ogſaa af fin Leding 2), til Kirken. Det ev 

nemlig ovenfor omtalt, at Ledingen nu paa Det nærmefte var ganet 

oter til at være en virfelig Stat, og Den ſtrenge Confeqvens af Fiende- 

paabudet funde faaledes paa en vis Maade fones at tale for deres For- 

dring. Men Cardinalen, der maaffee fandt, at Gejftligbedens Indkom— 

fter allerede vare faa betydelige, fom Den billigviis kunde foørdre, og fom 

i alle Fald hørte grundede Klager over at Biffopperne føgte at udvide 

deres Indtægter mere end Net og billigt var, fvarede, at Derfom De 

fandt at Kongen burde afgite em Deel af fine Indtægter til Kirken, 

burde ogſaa De betale tilfvarende Fiende af alt Hvad de oppebare; 

vægrede De fig herved, vilde ban ej befatte fig med at fremfætte nogen 
flig Anmodning til Kongen. Videre blev Der iffe talt om Den Sag. 

Bøndernes Klager gif ud paa, at Biftopperne tilegnede fig faavel flere 

af Kirkernes Gjendomme fom Den til Kirferne beftemte Deel af Fienden. 

Cardinalen, der overbevifte fig om, at Det virfelig forboldt fig faa, for- 

1) Haafon Haafonsføns Saga Cap. 254, 255. 

2) J Gagaen flaar der paa dette Sted fun „give noget af Ledingen til den hel- 

fige Kirfe”, og i Gardinalens Svar heder det ligeledes fun, at de Gejftlige 

i Lighed dermed burde give hver af fine Indtægter, bande Landffylder og 
andre Indkomſter“. Men at her fun er Tale om Tiende-Ddelfe, feer man af 

Gullinffinnas fortere Læfemaade: „Cardinalen bad dem da ogſaa ligeledes at 

betale Fiende af fine Indkomſter“. 
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bød firengeligen dette Uvæfen, og forordnede at hvad Der paa ſaadan 

Viis ulovligt var Kivferne frataget, ftulde tilbagegives med al Aftajt- 

ning )). Ogſaa den lavere Gejftligbed flagede over, at Biſkopperne toge 

Gjefteboldspenge af Dem, endog naar De iffe felv fom paa Vifitats i 

Fylket. Dette erklærede Cardinalen føridende mod Guds og Kirkens 

Love, og forbod det undtagen I Filfælde af Sygdom, eller af at en Reſſe, 

foretagen efter Kongens eller Erkebiſkoppens Befaling, bindrede Dem fra 

at fomme *). Ligeledes blev Der flaget over, at Biftopperne, naar Kir— 

ferne ftode fedige, tilegnede fig Sogneprefternes Indfomfter. Dette for- 

bød Gardinalen aldeles, og beftemte at vedfommende Biftop i faa Iil- 

fælde ſkulde beftitte en Naadsmand eller Forftander til at oppebære De 

Indtægter, fom enten maatte tilfomme Den vordende Preft, - eller blive at 

anvende fil Kivfen 3). - Endelig flagede Bønderne over de ſtrenge Ve- 

ftemmelfer om Helligbrøde, for faa vidt fom De maatte betale Vøder, naar 

De enten bjergede Hg eller Kon paa Helligdage, eller fiftede Sid, naar 

Denne paa flige Daqe føgte til Land. Hwvad Sildefiſke angaar, Da bavde 

viftnof allerede, fom det tidligere ev viijt, Pave Alerander, fandfonligvits paa 

Erkebiſkop Eyſteins og Legaten Stepbanus”s Foreftilling, tilladt at fange 

Sild naar fom belft den gif til Landet, med Undtagelfe af De 20 ſtorſte 

Helligdage . - Men Dette var ikke tilftværkeligt, og Desuden manglede 

Der lignende VBeftemmelfer med Henſyn til Ho— og Korn-Høften.  Kon- 

gen felv, faavel fom andre anjeede Mænd, talte Bøndernes Sag, og 

Det fvaf fig paa en vis Maade belejligt, at Denne Sommer var uſadvan— 

fig vegnfuld, faa at Cardinalen vet til Gavns funde overbevife ſig om, 

bvor nodvendigt Det var for Bønderne at funne benytte De faa God- 

vejesdage, fom forundtes dem; fra Midten af Juni til Stutningen af 

1) Haafon Haafonsføns Saga Gap. 255, jvfr. Garvdinalens Brev af 17de Aug. 

1247, n. g. &. S. 493, faavel fom Cod. Arnam. 186 qv. fe Finn Jonsſons 

islandfte Kirfehiftorie I. 234. Erkeb. Jons Statut af 1281, N. gl. L. III. 240. 

Haafon Haafonsjons Saga I. c. Her fynes der fun at være figtet til det 

egentlige Kofthold, (hospitalitas) eller Nattelejer, iffe til Cathedraticum (De. 

Kjendelfe til Moderfirfen hvor Biffopsftolen er), der allerede i Slutningen af 

det 12te Aarhundrede var til fom en færegen Afgift, fiden det heder at VBi- 

ffop Helge i Oslo gav 1186 Afers Kirfe med alle preftelige JIndtægter til 

NRonnefloftret, fun med Forbehold af Gathedratieum (Brevffaber i 1622 paa 

Afershuus Slot). Thi Cathedraticum ſees at have været ſtadigt indfordret, 

uden Henfyn til om Biffoppen rejfte i Viſitats eller ej, og det var allerede for 

fængft paabudet over hele Ghriftenheden, pro honore cathedræ, og oprindelig 

ffulde udgjøre 2 Solidi af hver Kirfe, (Innocenté d. 3dies Brev I, XIV. Ep. 20). 

3) Cardinal Villjams Brev af 17de Aug. 1247. 

2) Se ovenf. II. 938. 

Mund. Det norffe Folts Hiftorie. IV. 3 

2 
— 
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Auguſt var det nemlig, fom ban felv figer i fit Brev), uafladelig Regn, 

med lUndtagelfe af fire eller fem Dage, hvor Der var Opholdsvejr, men 

fom dog itte fulgte umiddelbart efter binanden. Han beftemte derfor med 

Prælaterneg Samtykke, at Det uanfeet de ældre ftrenge Beftemmelfer ffulde 

være tilladt at fiffte Sid, naar fom belft den føgte til Land, og ligeledes 

at bjerge Ho eller bøfte Korn paa Helligdage, naar Vejret ikke tillod det 

paa Sognedage, dog fanledes, at vedkommende Biffop i Fvivlstilfælde 

ffulde afgjøre, om VBejrliget virkelig havde været faa flemt, at hiin Fri- 

tagelje burde finde Sted, eller ej *). 

En bøjft vigtig Beftemmelfe, der med Henfyn til fin Virkning i 
en vis Metning fan fiqges at bave dannet Slutftenen i det ved Kongens 

Kroning og Legitimation udførte Verk, var Dphævelfen af Jærnbyrd, 
eller egentlig af Gudsdomme i Almindelighed fom Beviismiddel for Ret— 

ten. „Det ſommede fig itte”, fagde Legaten, „for driftne Mænd at frifte 

Gud til at give Vidnesbyrd om menneftelige Unliggender” 3).  Viftnot 

have vi iffe nu længer det Brev eller Den flviftlige Erklæring, bvorved 
Mfffaffeljen  Eundgjordes, men Gudsdommenes Udeladelſe i fenere Kivke- 

føve vife noffom, at Sagaens Beretning bar fin Rigtighed. Gudsdom— 

mene bavde i den fenere Did været faa misbrugte, at de iffe funde vælke 

andet end Forargelfe, og navnlig bave vi feet, hvilken Stade for Lan- 

dets Fred og No kunde opftaa af dDen Adgang, Kronprætendenter fik til 

at underfafte fig Jornbyrd for derved at bevife Deres kongelige Fødfel 

Jarnbyrdens Affkaffelſe Forening med Kongens Kroning og Legitima- 

tion, faavel fom det Princip med Henfyn til Fronartefølgen, hvilket Kongen, 

ved at beftemme fin ældfte egtefødde Søn til fin Jronfølger, med Ude 

lukkelſe af den ældre, uegtefødde, praktift erklarede gjeldende, nemlig at 

egte Søn altid er at foretrakke for uegte, maatte, for menneftelige Øjne, 

affære al Frygt for, at Der i Fremtiden ſkulde funne opſtaaga faadanne 

Tronkrige, fom De, man nys havde overſtaaget. 

Cardinalen gav fremdeles flere Beftemmeljer, der mere vedføm Den 

verdålige offentlige og private Ret, end den gejftlige, men fom figtede til 

1) Ge nedenfor S. 39. 

2) Gardinalens Brev N. gå. &. I. S. 453. I Sagaen undtages „de ftørfte 

Højtider”, bhvilfet aabenbart flrider mod Ordene i Gardinalens eget Brev. 

Men denne Afvigelfe grunder fig rimeligviis derpaa, at Paven, i fin Bekraf— 

telje af Gardinalens Beftemmelfer for ovrigt, dog undtog de frørfte Højtider 

(fe nedenf. S. 40) og at ſaaledes denne Undtagelfe fremdeles var til, da Sa- 

gaen blev ffreven, ligefon og den ældre Beftemmelfe er optagen i Erkebiſtop 

Jons Ghriftenret. 

3) Haafon Haafonsføns Saga Cap. 255. 
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at værne om Kronens Sitferbed og Gjendomsretten. Han fatte nemlig 

Bansſtraf for alle og enhver, Der forføgte at gjøre Opftand mod Kon- 

gen eller at forſtyrre Rigets Fred '), ligeledes for hver den, Der oppe 

bar en Arvedeel, uden at al lovlig derpaa beftende Gjeld var betalt *). 

or at værne om Klofterlivets Reenbed fatte ban lignende VBanfættel- 

fesftraf for Den, der frænfede Nonner 3). 

Der ev allerede ovenfor talt om den flette Forftanelfe, der allerede 

nu paa De flefte Steder berffede mellem de Særulargejftlige og Tigger— 

munfene, et Uvenffab, fom maaſkee end mere forøgedes ved Den hyppige 

Anvendelſe, Paveftolen fandt for de fidfte fom hemmelige eller aabenbare 

Udfendinger, fornemmelig bvor det gjaldt at ſtrabe Penge fammen, faa at 

den over Denne Pateboffets Pengegriftbed forbitrede Mattbæus af Paris 

ligefrem vtrer i fit biftoriffe Verk, ,at Paven, man ftulde næften tro mod 

deres egentlige Ønfte, bavde gjort dem til fine Foldere og Grend- 

fvende*), itfe uden GSfade og Stam før Deres Orden". Paven 

maatte Derfor ogfaa forftilt tage dem under fine Vinger. Ved en Skri— 

velfe af 17de Septbr. 1245 til Prælaterne i alle tre nordiſke Niger tog 

FInnoeentius Prædifebrødrenes Orden i Forfvar mod de Særulargejit- 

lige *). Det var, fom vi bave nævnt, i Norge fornemmelig mellem 

Prædifebrødrene eller Dominicanerne og Ghorsbrødrene ved Domtir- 

ferne at Fiendffabet vtrede fig, efter at Ddisje Derimod i Den førfte En— 

tbufiasmes Tid faavel i Nidaros, fom i Oslo og Bergen havde indrøm- 

met dem Plads for Deres Kloftre ganſke i Norheden af Domtirferne og Kan- 

nifegaardene: en Liberalitet, fom de nu bittert angrede. Dette gave De, 

navnligt Ghorsbrødrene i Bergen, tilfjende paa flere Maader. Det la 

Der til, at De føgte at indfnepve den Dominicanerne indrymmede Tomt, 

thi allerede ved Gardinalens Ankomſt til Bergen klagede de fidfte over, 
at De iffe bavde Rum nok, og paa Cardinalens Foreftilling udvidede 

Biſkop Arne Fomten noget. Men Ghorsbrødrene, ærgerlige berover, 

benyttede fig af den Omftændighed at Dominicanernes Huus og Have 

faa favere end Deres, til vderft pan Bakkeheldet at opfætte nogle Fræ- 

feure, hvilte de brugte til Vandbufe, faa at al Ureenligbeden flød ned 

til Dominicanerne, og voldte den ulideligfte Stant. Dominicanerne 

1) Brev af 16de Aug. 1247 i N. gå. Love S. 451. 

?) Goder Arnamagn. 186 qv., viteret i Finn Jonsſons Kirfehiftorie 1. &. 234. 

3) Saaledes have vi gjengivet Stedet efter den morffe Overfættelfe, N. gl.  L 

S. 432, ffjønt Latinen S. 451 bruger Udtryffet de fornicationis erimine 

interpellare, der viftnof fynes betegne noget ganffe andet. 

4) Teloniarii & bedelli. fom han ubtryffer fig, fe Matth. Parif. S 487. 

5) Dipl. Norv. I. No. 29. G 

3 
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klagede paanv til Cardinalen, føm forlangte at Chorsbrodrene ſkulde flytte 

hine Trafkure et andetfteds ben. Ghorsbrødrene bade dog om at Sku— 

rene maatte ftaa, imod at de forpligtede fig til, aldrig for Eftertiden at 

anvende Dem til biint Sruq. Heri føjede Cardinalen dem, men fatte 

for Sikkerheds Skyld Bans Straf før dem, Der fenere maatte overtræde 

Forpligtelſen. Derhos anmodede han i en færftilt Skrivelfe Kongen 

felt om at paafee Forbudets Overholdelfe, fan meget mere fom Det og— 

faa var Dominicanernes Begravelfesplads, Der paa Den oven nævnte Viis 

vanbelligedes '). Man fan vel neppe tvivle paa, at Kongen bar efterfom- 

met denne Begjæring. Det er imidlertid fet at indfee, at Stemningen 

mellem Dominicanerne og Ghorsbrødrene iffe Derved forbedredes, og Vi 

ville i Det følgende fee nye Klager fremfatte af hine over Disfe *). 

Alle de Beftemmeljer, fom Cardinalen qav paa Rigsmødet, befjendt- 

gjørde han i Breve, udftedte under hans Haand og Segl. Navnlig 

fammenfattedes De almindelige Beftemmelfer i tvende Breve, et af 16de 

og et andet af 17de Auqujt. Det førfte er ifær mertværdigt formedelit 

den Grølæring, fom det i Intimationen indebolder 3). „Da vi“, figer 

ban, ,fungerede fom pavelig Legat i Norge for at prædife Guds Ord 

og frone Kongen, holdt vi paa et Møde, hvortil Erkebiſkoppen, Lydbi— 

ffopperne, De øvrige Prælater og Klerfer, faavel fom Rigets Baroner 

(Lendermænd) vare famlede, mange vffentlige Prædifener for og Samtaler 

med Kongen og alle De nys nævnte Mænd, bvorhos der blev forhandlet, ja 

endog difputeret mellem o8 om mange Punkter. Men efter at have overvejet 

alt, fandt vi Norges Riges Kirfe i fuldfommen, volig vg fredelig Fribed 

med Henſyn til Jurisdictionen i alle aandelige Sager, mellem bvem der 

faa verferede Søgsmaal, og over alle Gejftlige, hvad enten Der rejftes 

Sogsmaal mod dem i gejftligt eller i verdsligt Henfeende, paa Grund 

af Forbrydelfe eller Qvafi-Forbrodelfe, af Contract eller Quafi-Contract. 

Ligeledes fandt vi Norges Niges Kirke frit, ubeftaaret og fredeligt at 

befidde Patronatsretten i alle Kirfer og Gapeller, med Undtagelfe af tre 

Capeller, hvorom der var Spørgsmaal mellem Norges Dronning vg Bi- 

fføppen i Stavanger, og angaaende bvilte der for os blev truffet det 

Forlig, at Dronningen, faa fænge bun lever, og hendes Sønner efter 

) Billjams Breve af 13de og 15de Auguſt, Dipl. Norv. I. No. 7 og 8. 

2) Narfagen, hvorfor der iffe ved denne Lejlighed er Tale om Dverlaft mod Mi- 

noriterne, er vel hovedfagelig den, at Minoriterfloftret i Bergen paa benne 

Tid neppe enduu var oprettet, ligefom det allerede forhen er omtalt, at Mi- 

noviternes Kloftre faavel i Nidaros, fom i Oslo vg Bergen lag længere fra 

Dumiirfen, hvorved de faaledes iffe vare faa udfatte for hyppige Gollifioner 

med Ghorsbrødrene. 

3) Norgeö gl. Love, I. S. 450. 
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hende ſkulle have Patronatsret ober dem, dog at denne Ret ingenlunde 

ſkal qaa over til Sønnefønnerne, men derimod tilfalde Stavangers Bi— 

ffop og Kirke, efterfom famme Kirfe og Biftop par FTransacttonstiden 

var i fri og rolig Befiddelfe deraf.  Ligeledes fandt vi at Biffoppernes 

og alle Prælaternes Valg frede frit, uden nogen Adfporgelfe af Læg- 

mænd, men alene ved De Gejftlige, bvilfe Valgretten efter De canonifte 

Sove tilfommer". Af disſe Ytringer ſkulde man ved førfte Øjetaft funne 

flutte, at Den norfte Kirfe virkelig var befunden i fri Befiddelfe af De 

tre væfentlige Nettiqbeder, bvorom Der bavde tæret fan megen Tviſt mel 

fem den og Kronen, nemlig felvftændig gejftlig Jurisdiction, Patronats- 

retten, og Den frie Valgret. Hvad Jurisdictionen angaar, Da er Det I 

Det mindſte vilt, at Cbriftenretterne, faadanne fom de endnu vare beffafne, 

iffe udtalte Det Princip, at Gejſtlige alene ftulde fvare for firfelig Dom— 

jtol; natnlig gjordes Der paa Jsland i faa Henfeende ingen væfentlig 

Forffjel mellem Gejjtlige og Verdslige; Kirfens Fordringer med Henfyn 

til Patronatsretten vare, om end factift anerfjendte ti Norge, dog endnu 

iffe par langt nær gjennemførte paa Island, og bvad Valgretten til 

Biftopsftolen angaar, Da have vi baade feet, og ville i Det følgende 

fee Grempler paa, at Kongen fordrede en væfentlig Stemme med i 

Sagen. Men naar vi nærmere betvagte Udtryffene, ville vi Dog finde, at 

de i Grunden neppe afvige faa meget fra Den virfelige Tingenes Orden, 

fom det lader til, eller at De maaſkee endog med Flid bave været holdte 

fvævende, fordi Det nu iffe faldt Cardinalen belejligt at optage den gamle 

Ivift fra nyt af. Maar der faaledes er Fale om den firfelige Juris- 

Diction, figes Der iffe veent ud, at Kirfen var i anerfjendt fri Beſiddelſe 

dDeraf, men alene i fuld Fvibed med Henfyn dertil”. Mu fan det neppe 

betvivles, at Principet om Den gejſtlige Iurisdiction fom alle Gejſtliges 

vette Værnething allerede var factiff anerfjendt og overholdt i Norge, og 

dette var for Øjeblitfet not for Gardinalen, der, fom vi ſtrax nedenfor 

ville fe, ved Denne Lejligbed felv gav den fornødne pofitive Beftemmelfe 

dDesangaaende for Gftertiden. - Man fandt det Derfor heller iffe nødven- 

Digt, i den norffe Overfættelje af Cardinalens Brev, Der upaatvivleligt 

er famtidigt affattet for at ledfage Den latinſke Original, nøjagtigt at 

gjengive bine Udtryk; det beder ber fun: „vi fandt Den bellige Kirke i 

Norge at være i fuldfommen og fuldftændig Fred, og at bave al fin 

Fribed (alt sitt frelsi) i alt bvad der tilfom Den at bave faavel fra 

Gejftlighedens fom fra Kronens Side" 1). Fremdeles maa man med 

Henſyn baade til Dette og til De tvende pvrige Punkter lagge Merke til, 

at ber er fun ale om  Morges Riges Kirfe”, altfaa ikke om hele den 

1) Norges gå. Love I. S. 451. 
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norffe Kirke; Island, der endnu ej hørte til Norges Rige“, fommer 

faaledes ber ej i Betragtning, og Spørgsmaalet med Henfyn til Patro- 

natsretten paa biin O maa følgelig bortfalde. Hvad Balgretten angaar, 

da har Cardinalen maafter fun boldt fig til det formelle. Vi ville i det 

følgende fe, bvorledes et Biftopsvalg, der i Virfeligbeden lede efter 

Kongens, og mod Gejftliqbedens Onſke, dog ifølge Pavens Bud indret- 

tedes faaledes, at der tilfyneladende ingen Spor fandtes af Kongens Ind— 

blanding, efterfom Erkebiſkoppen, bvem Valget tilfaldt, fit Befaling at 

vælge Kongens Gandidat 1). En faadan ydre Oberholdelſe af Formerne 

var med Den Lemfedigbed, bvormed Cardinalen ifølge fin bemmelige 

FInftrur nu gif frem, tilftværfelig. Men hans udtryffelige Erølæring om 

at bave fundet alt i fin Nigtigbed, affattet i fvævende Udtryf, der meget 

godt funde modtage en færdeles udvidende Fortolfning, var for Kirfens 

Nepræfentanter et hojſt værdifuldt Document, der med Fiden, naar Om- 

ftændigbederne vare qunftige, funde fremdrages og anvendes med før 

Fordel ?). 

Gardinalen vedbliver ſaaledes fit Brev: Hvorfor vi, paa Grund 

af alt dette, i en offentlig Prædifen førmanede det bele Folk i Kongens, 

Grfebiffoppens, Lvydbiffoppernes og De andre Prælaters Paabør, at der- 

fom Nogen bavde nogen Sag mod Erkebiſkoppen, ffulde han henvende 

fig til Paven eller bans Leqat; havde ban nogen Sag mod en Lydbi- 

ffop, føulde ban flage for Crfebiffoppen, havde han Sag mod en anden 

Gejſtlig, ffulde ban benvende fig til vedfommende Stiftsbiftop. Rejſes 

der Søgsmaal mod en Lægmand om en gejftlig Sag, flal Klage føe for 
vedfommende Stiftsbiffop; men opftaar der Søgsmaal mod en Lægmand 

angaaende en verdslig Saq, da ſkal Sagføgeren, bvad enten han er gejft 

fig eller verdslig, forfølge Sagen for Kongen eller de af Kongen beftik 

fede Dommere. Hbis nogen, foøragtende nævnte Dommere eller Dom, 

voldelig forføger, efter egen Myndighed og Vilje at trænge fig ind i en 
andens Befiddelfe af en urørlig Ting eller Rettighed, ffal ban være er- 

ceommuniceret”. — Dette er altſaa Cardinalens pofitite Beftemmelfe om 

Dette Punkt, den førfte, der er given i Norges Kirkeret. Brevet flutter 

med den før omtalte Faftfættelfe af Eroommunication for Opror mod 

1) Nemlig ved Beſattelſen af Hamars Biffopsftol efter Biffop Peters Død 
1259, fee nedenfor. 

3) Jofr. Keyſers n. Kirfehiftorie I. S. 382, 383, hvor der fremfættes den For— 
modning, at dette Brev af Cardinalen har været et hemmeligt Document, 
nedlagt i Biffoppernes Hænder til Brug for fommende Tider. J faa Fald 
maatte den Dverfættelfe, Hvorom der ovenfor er talt, Have været forfattet ved 
Brevets Publication, og ej være famtidig med Udftedelfen.  Herimod fynes 
Dog flere indre Grunde at tale. 
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Kongen, Krænfelje af Rigsfreden og Vold mod Nonner, famt endelig 

med Den Erklaring, at Cardinalen med Henfyn til disfe og andre af ham 

for Norges Nige faftfatte Excommunicationsſtraffe  vverdrager vedkom— 

mende Stiftsbiffop for beftandigt fin (eller egentlig den bam igjen af Pa- 

ven forlenede) Fuldmagt, faaledes at enhver, Der var forfalden i nogen 

faadan Bandftraf, men vilde omvende fig og gjøre Bod for fin Synd, 

funde faa Abfolutton af Biffoppen I Det Dioces, ban tilhørte. 

J det andet Brev af 17de Auquit 1) befjendtgjorde Cardinalen fine 

faafaldte „Retterboder“ om Hø- og Kornbjerqgning famt Fiſkeri par Hel 

ligdage, og Forbud mod Underflæb af Kirfernes Indtægter, faaledes fom 

det i det foøregagende er anført. Der findes ogfan af dette Brev en norſk 

Overfættelfe ; denne er forfvnet med en Intimation i Kongens Navn, 

hvorved ban bringer De vigtige Beftemmeljer til almindelig Kundjfab og 

faafedes middelbart giver Dem fin Befræftelje *). En faadan Indledning 

findes iffe foran Overfættelfen af Det føregagende Brev, hvad enten Den nu er 

udeladt i De Afſkrifter, vi bave tilbage, eller, hvad Der er vimeligere, aldrig 

bar været tilføjet, Da Det egentlig iffe var Kongens Sag at fundgjøre 

eller befræfte Den Erølæring eller de Beftemmelfer, fom Brevet indeholder. 

Uagtet Paven havde givet Cardinalen udjtvaft Fuldmagt, udfræve 

Des Dog bans Befræftelfe med Henſyn til de vigtige Beftemmeljer i Bre- 

vet af 17de Auguſt. En faadan paafulgte ogſaa under 7de September 

1) Norges gl. Love I. 453. 

2) Sammeſteds S. 454. Intimationen lyder faaledes: ,Haafon, af Guds Naade 

Norges Konge, Søn af Kong Haafon, fender Lendermænd og Lærde, Vønder 

og Bu-Thegner famt alle andre, der fee eller høre dette Brev, Guds og fin 

Hilfen. Vi gjøre eder vitterligt, at disfe Netterbøder gav Hr. VBiffop Vil 

jam, Pavens Legat, efter vor Bøn og for den almindelige Nodvendigheds 

Skyld, faaledes fom hans Brev lyder, hvilfet I mr Funne høre” Begyn— 

delfen til Gardinalens Brev fortjener ogſaa at anføres i fin Heelhed. , Bill 

jam af Guds Naade Biffoyp af Sabina, det apvftoliffe Sades Legat, hilfer 

alle, der fe dette Brev, i Jeſu Ghrifti Navn. Da vi i Ggenffab af Legat 

Befandt os i Norge, erfore vi blandt andre Plager, dette Nige lider — hvilke 
ere mange, da Landet er et Trængflens og Knaphedens Land, beliggende i de 

yderſte beboede Dele af Jorden, fom der ſtaar førevet”, et Menneffe fød af en 

Kvinde lever en ſtakket Tid og mættes af Uro „— ogfaa Folfet3 Klage over 
at det merfeligt forulempes ifølge em i Deres eget Sprog føreven, færegen 
Bog, der forbyder dem alt verdsligt Arbejde paa Feftdage, endog under træn- 

gende Nødvendighed. Da der nu, faaledes fom vi felv faa og af egen Er— 

faring om hiint Lands ublide Klima tydeligt overbeviifte o8 om, ligefra Mid— 
ten af Juni til henimod Udgangen af Auguſt var wophørligt Regnvejr ber i 

Landet, faa at man hverfen funde pløje eller faa befvemmeligen, maaffe med 

Undtagelfe af fire eller fen Dage, der dog ikfe fulgte umiddelbart paa hin 

anden, befluttede vi, bevægede af Folkets Bønner, og med Prælaternes Sam- 

tyffe, ligefom vi herved faftfætte” o. f. 9. 
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1248, ſandſynligviis ftrar efter at Billjam felv var fømmen tilbage til Curien. 

Men frjønt Paven ber i almindelige Udtryk befræftede alt hvad Cardinalen 

havde beftemt, navnlig om Fiffert m. m. paa Helligdagene, undtog han 

dog udtrvffeligt De allerftørfte Feftdage. Derved ſynes altſaa Sagen 

egentlig at være bragt tilbage til Det forrige Punkt, og Cardinalens vel- 

villige Beftræbelje tilintetgjort. Vi fe ogſaa Den famme Paragraf i den 

ældre Froftatbingslotv, der handlede om Pave Alexanders Filladelfe til 

at fiffe Sid paa Helligdage, med Undtagelfe af de 20 ftørite Helligdage, 

uforandret optagen i Den Gbriftenret, fom Erkebiſkop Jon under Kong 

Haakons Gfterfølger udarbejdede og føgte at gjøre gjeldende '). Imid— 

fertid maa Dog en Lettelfe være indtraadt for Bønderne i Sammenliq- 

ning med den forrige Fingenes Orden. Maaffe at Gejftligbeden, før 

Cardinalens Anfomft, i fin Griftbed efter Indtægter endog bar tilfide- 

fat Pave Alexanders  Beftemmelfe og frævet Bod for Helligbrøde, naar 

fom helſt Der fiffedes paa Søn- eller Helliqdage, endog udenfor hine 20 

ftore Højtider, faa at en udtryffelig Opfriftelfe af den Frihed, Pave 

Alexander tilftod, allerede i fig felv var en ftor Velgjerning. 

Overboved bærer Cardinalens hele Aremtræden i Norge Præget af 

fornuftigt Maadebold og fog FJagttagen af Omftændigbederne faavel fom 

de Mands Perfonligbed, med hvem ban bavde at beftille. Han fandt 

i Kongen en opfyft og forftandig Mand for fig, Der oprigttgt var Kir- 

fen bengiven og undte Den alt muligt qodt, faa fænge den boldt fig in- 

Den De tilbørlige Stranfer, men fom beller iffe bortgav em Toddel af, 

hvad der efter hans bedfte Overbeviisning og De Da berffende ftatsretlige 

Begreber tilfom Kongemaqgten. Cardinalen ffjønnede faaledes let, hvor 

vidt ban torde gaa, og Da Det under De Daværende Forhold ikke var raa- 

dDeligt at forfpilde en Konges VBenffab, Der ellers funde vorde Kirfen en 

god Støtte, fpendte ban iffe Buen højere, end den funde taale, og Drejede 

af i Tide, naar ban merfede, at ban var nær ved at gaa for vidt. 

Hans Nærværelje i Norge bidrog ſaaledes i hoj Grad til at ſtyrke Kon- 

gemagten og vodfæfte Ideen om Kongens guddommelige Kald og abfv- 

lute Magtfuldfommenbhed. 

Medens Cardinalen opboldt fig i Bergen, anraabte ogſaa Munfene 

i Holms Klofter ham om Hjelp i Deres ftore Nød, da Erkebiſkop Sig- 

utd, fom vi bave feet, bavde taget Kloftret under fin Beftyrelfe og ganſke 

vilde opløfe Det paa Grund af deres foregivne Uverdighed og Uvidenbed. 

Gardinalen negtede Dem ej fin Biftand. Han fjendte felv, fagde ban, 

ikke det mindfte til St. Benedict8 Regel, og kunde derfor ikke afgjøre 
noget i Sagen, men vaadede Dem at benvende fig til Paven felv med vd- 

1) Jons Ghriftenret, c. 30, 32. jvfr. ældre Froftathingslov IL. 26. 
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mvg Bøn om at fende dem en Mand, der kunde reformere Deres Orden 

og tilbørligt undervife Dem; ban ſkulde medgive Dem et Brev til Paven, 

hvori ban indftændigt bad Denne om gunftigt at bøndore Dem. Dog 

maatte de, tilfvjede ban, ftynde fig bermed, Da Erkebiſkoppen Drev iv- 

vigt paa, at faa dem udjagede af Kloftret-'). De fulgte Cardinalens 

Raad, og vi ville i det følgende fe, hvorledes bans Unbefaling og li- 

geledes et Brev, Kongen medgar Dem, føaffede Deres Bøn god Frem- 

gang. Bi erfare imidlertid heraf, at Forholdet mellem Cardinalen og 
Grøebiftoppen iffe fan bave været faa færdeles venftabeligt, hvilket Det 

helter ikke funde være efter at han med faadan Beftemthed bavde affær- 

Diget Biftoppernes Anmodning om at ſkaffe dem nye Indrømmelfer af 

Kongen. 

Hvorledes Cardinalen ogſaa ſogte at faa Istændingerne til at un- 

dDerfafte fiq Kongen famt hvorledes ban lagde et godt Ord ind for nogle 

dDanffe og tydſke Handelsmænd, hvis Skibe jujt par Den Tid vare blevne 

opbragte, vil i Det følgende nærmere blive berettet. Ikke lange efter 

Modets Slutninq fynes ban at bave gjort fiq vejfefærdig. Kongen ſtil— 

fede en Ivvefesje, to Studer og en Fragtbyrding til bans Dispofition 

under Gunnar Kongsfrændes Befaling. Ved Afffeden gav Kongen Car- 

dinalen og alle bans Mænd fore Gaver, ligeſom ogſaa Crøebiffoppen, 

eydbiffopperne, Lendermændene og De bpperfte af De øvrige, Der bavde 

dDeeltaget i Modet, rigeligt betænktes. Hvis man bogiftaveligt ſkal tvo 

paa Sturla Thordsſons Od, bvor ban i fit Kvad om Kongen berører 

dette, vanfede der Guld-Armringe og Smykker ti Mangde, medens Kon- 

gen, fom Det beder: „ſad paa Gaveftolen, uftranfom mod Guldet, og en- 

hver fif, hvad bans Hjerte funde forlange”. Det er tfandhed en Gaade, 

hvorledes Kongen fan bave famlet Stfatte, der fatte bam iftand til at 

beftvide alle disfe umaadelige Udgifter, tfær Da Der ikke tales Det mindjte 

om overordentlige Paalæq eller forøvrigt findes Spor til, at Der paa 

nogen ffarpere Maade en fædvanligt blev indfamlet Penge. Kongen fed 

fagede Cardinalen med alle fine Skibe ud til Florevaag, bvor de fagde 

hinanden det endelige Farvel med megen Kjærlighed paa begge Sider. 

Gardinalen agtede fig nu, efter Beftemmelfen, til Sverige, men Modvind 

gjorde Sørejfen temmelig langvarig. Han lod fægge ind til Stavanger, 

hvor han oppoldt fig i nogle Dage; Derpaa fortfatte ban Rejſen til 

Tunsberg, og fra Funsberg til Oslo. Hvor ban opboldt fig, fortæl- 

feg Der, ordnede ban de bam forebragte Sager. Saaledes have vi et 

Brev, udftedt af ham i Oslo den 29de September, hvori ban paalæg- 

ger Biftoppen i Oslo at forfvare Munkene i Hovedø Klofter mod alle 

1) Matth. Parif. S. 504. 
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Foruretteljer 1). — Fra Oslo drog han til Kongebelle, hvor ban lod 

tilftevne et almindeligt Thing, paa bvilfet ogſaa mange fra Gøtaland 

indfandt fig. Her tog ban Afſked med Nordmændene, og takkede Gud, 

beder det, fordi han var fommen til Norge. - Dertil havde ban ogſaa 

af Grund, thi ban var bleven behandlet med den ftørfte Forefommenbed, 

og foruden de Penge, Kongen havde medgivet ban til Paven, famt an- 

dre vige Gaver, medbragte ban ogſaa 500 Mt., fom han bavde fanet 

indfamlet fra den norffe Gejftlighbed >). For Reſten fynes ban at have 

vundet Nordmændenes Hengivenhed, ligeſom det og beder om ban, fom 

om bans Forgænger, Cardinal Nicolaus, at ban var Mordmændenes 

Ven faa fænge ban levede?). Fra Kongebelle drog ban — Det maa 

omtrent bave været midt i October — til Sverige, hvor ban fornem- 

melig tog fit Oppold i Øftergøtland, førft i Linkoping, fiden (fra de førfte 

Dage af December) i Sfeninge, bvor ban, fom Det nedenfor ffal nærmere 

omtales, mæglede Fred mellem Høvdingerne, og i de fidfte Dage af Fe- 

bruar 1242 paa det befjendte ftore Rigsmøde, føgte at bringe Sveriges 

førvirrede Kirfe-Anliggender i Orden *). J den Indledning, der for- 

udffiffes den under GCardinalens Navn udftedte Vefjendtgjørelfe af de 

paa Dette Møde vedtagne Beftemmelfer, giver ban en førgelig Beftrivelje 

over Kirkens Filftand i Sverige, der tager fig forunderligt ud lige over 

før den Filfredshed ban udtalte med Filftanden i Rabolandet Morge 9). 

Men man erfarer af mange Beretninger, at Forvirringen i Sverige paa 

denne Tid var meget for, ifær formedelft Magnaternes Uroligbed og 

indbyrdes  Fejder. Blandt Gardinalens Forordninger paa Skeninge 

Møde findes ogſaa Paabud om Goelibatet for den fvenffe Prefteftand. 

Der tales iffe om, at Cardinalen udftedte eller indjfjerpede noget lig 

nende Paabud i Norge, rimeligviis af Den Grund, at Pave Gregor al- 

fevede under 16de Mai 1237 ftrengt bavde forbudt den Uſkik, at Pre- 

fterne fevede i Egteſkab, faaledes fom Det i det følgende nærmere ſtal 

berette8. Villjam opholdt fig i Sverige til ud paa Sommeren. I Mai 

og Juni Maaneder finde vi ban paa Gotland, i Visby, bvor han 

allerede engang før bavde været (i 1225; i Juli var ban i Lund i 

1) Dipl. Norv. I. No. 39. 

2) Matthæus Parif. S. 495. 

3) Haafon Haafonsjøns Saga, Cap. 258. 

2) Gardinal Billjams i Sverige udftedte Breve findes i Liljegrens Dipl. Svec. 

ffte B., fra No. 346 inel. Det førfte af disfe er dateret Linføping ben 29ve 

Novbr. 1247, det andet allerede Steninge den den Decbr.  Ulle de øvrige indtil 
360 incl. ere daterede GSfeninge, fra Decbr. 1247 til den Marte 1248. 

No. 361, af 6te Marta, er dateret fra , Kongens Slot;" No. 362 og 363 
begge fra Visby den 25de Mai og 5te Juni. 

5) Skening Beflutning, Liljegrens Dipl. I. c. No. 359. Herom mere nedenfor. 
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Staane '), og ev fandfonligviis kommen tilbage til Paveſtolen om Ho- 

ften famme Mar, faa tidligt, at ban felv, fom Det ovenfor er ytret, kunde 

udvirfe det ovenomtalte pavelige Betræfteljesbrev af 7de September, 04 

) Brev af Villjam, bateret Lund, 27ve Juli 1248, optaget i Liljegrens Dipl. 

No. 370. Her er det dog, heel ubegribeligt, henført til 1249, uagtet det 
udtryffeligt figes at være udftedt i Pave Innocentius's bte Aar. Innocentius 

blev valgt St. Hansdag 1243, og indviet den 28de eller 29de Juni næftefter. 

Hans Pontifteats-NAar løbe faaledes fra 28de eller 29de Juni, og følgelig 
falver 27 Juli (9 fal. Aug.) af hans 6te Var iffe i 1249, men i 1248. 

Det vilde ogfaa have været Højft urimeligt, om Gardinalen havde vedrblevet 

at fyæve faa længe oppe i Norden, uden at man for Reften havde hørt no- 

get bderligere fra ham. Forunderligt nok henfører Liljegren felv tidligere Bre— 

vet No.315, hvilfet han antager udftedt af Junocentius ve Juli i dennes det 

Aar, til 1244, hvorved han erfjender at det det Aar allerede var begyndt før 

9de Juli 1244, og faaledes confeqvent ffulde antage det 7de Aar begyndt før 

9de Juli 1249. Brevet No. 315 ev for Neften iffe af Ide Juli 1244, thi 

det er udftedt i Lyon, og did fom Paven ikke førend i December f. U., lige 

faalidet fom Paven nogenfinde angiver Dagen anderledes end efter Kalendæ, 
Nonæ og Idus; naar der ſaaledes her ſtaar VIIII Julit, ev det tydeligt at 
et kalend. er bortfaldt, og at Dagen ffal være 24 Juni, hvorved Aaret bii- 

ver 1245. Dverhoved herffer der en ftor Forvirring i Liljegrens Diplomatar med 

Henfyn til Dateringen af Jnnocentius's Breve. J Forbindelfe hermed maa 
vi og omtale Brevet No. 364, hvor Cardinal Villjam omtales, men fom er 

bateret Juledag 1248. Forudſat, at Brevet er egte, og Dateringen rigtig, 
er det iffe nødvendigt at antage, at Viljam var tilftede ved Udftedelfen. 
Brevet Handler om nogle Afgifter, der med Gardinalens Samtykke tilftodes 

Nydale Klofter, og dette Samtykke funde tidligere være erhvervet, eller den 

egentlige Beftemmelfe tidligere være aftalt, medens Brevet kun var en vderli- 
gere Befræftelfe af Beftemmelfen, given efter at Gardinalen allerede havde for- 

fadt Landet. Men der ere flere Omftændigheder, der gjør Dateringen, ja 

fele Brevet felv, mistænkelig. Det er udftedt af Kong Grit og Byrge Jarl, 

hvoraf det frulde følge, at det iffe er ældre end Hoſten 1248, thi førft da blev 

Byrge ophøjet til Jarl efter ULF Fafes Død; men paa Den anden Side ffulde vel 

Juledag 1248 egentlig betegne 26de Decbr. 1247, da de Svenffe, ligefom 

Nøordmændene, i Middelalderen fandfynligviis regnede Aaret fra Chriſti Fod— 

felsdag. Hertil fommer at de Perfoner fom opregnes: Biftop Kol, Kongens 

Kantjler, Hr. Karl, Byrge Jarls Broder, Hr. Karl, Byrge Jarls Søn, Hr. 

Holmger, Hr. Magnus Benedictsføn, famtlige fynes at benhøre til Aarene 

omfring 1190, det vil fige at Byrge Jarl felv da bliver Byrge Brofa, og 
Magnus Benedictsføn Magnus Minneffjold. Der tales nemlig ingenſteds 
ellers om, at Byrge Jarl den Yngre ffulde Have haft em Søn ved Navn Karl. 

Hvad VBiffop Kol angaar, da var der viftnof omkring 1248 em Biffop af 

dette Navn i Strengnes, fongelig Kantfler, men der var ogſaa em DBiffop i 

inføping af dette Navn, død 1196, altfaa famtidig med Byrge Brofa, Karl 

Byrge Brofas Broder, Karl Byrge VBrofas Søn, Holmger, Dronningens 
Broder, og Magnus Venedictsføn Minneffjold; hele denne GSamtidighed 

fyne8 at betegne dem ældre Kol, fom den, der i Brevet er ment. Da 

bet dog er umuligt, at han funde omtales i et Brev fra 1248, paatrænger 

næften den Formodning fig, at Brevet er falfft, opdigtet af em i Chronolo— 
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fende det til Norge. Efter Jilbagefomften fee vi Villjam atter optræde 

fom den, der bavde Myndighed over Riddernes Befiddelfer I Lifland og 

Nusland '). Han døde i 1251 i Ry for Helligbed 7). 

5. Forhandlinger i Anledning af Kongens Korstogs-Løfter.  VBeftræbelfer 

for Ghritendommens Udbredelfe i Finmarken. 

I den nærmefte - Forbindelfe med Kronings-Anliggendet ftod Det 

paatæntte, og af Kongen, fom vi bave feet, lovede Korstog. Et faa 

dant var Det visfelig til alle Tider ubelejligt for Kongen at foretage, 

men allermeſt paa Denne Fid, da De overvættes UDdgifter i Anledning af 

Kroningen uden al Ivivl maa have udtømt eller i Det mindfte betyde 

figt ſpokket hans Finanfer, Da Der tillige, — en naturlig Følge af den 

uafladelige Regn — indtraf Uaar og Dyrtid 3), og Da endelig De Begivenbeder 

i Nabolandene, bvilfe vi i Det følgende fomme til at omtale, udfrævede hans 

Nærværelfe hjemme. - Men det bar vel belter iffe været Kongens Alvor, virke 

fig at tiltræde Foqget.  Saadanne Korstogsløfter, aflagte paa Det uvisfe, og 

om end ikke ligefrem med den Beflutning, aldrig at opfolde dem, faa 

Dog i det mindfte uden nogen klar Foreftilling om, hvorledes De flulde 

opfyldes, eller beftemt Forfæt, at udføre dem til en vis Tid — faa 

danne Løfter borte, efter bvad vi tidlige have viift, juft i Denne Periode, 

vor Korstogsiveren allerede var betvdeligt fjølnet, til Dagens Orden, 

og Pavens vanffelige Stilling tillod ham iffe at anvende fynderlig Stveng- 

bed med Henfon til Løfternes Opfyldelfe. Dog fones Pave Innocen- 

tius virfelig at bave troet, at Kong Haafon mente Det ligefan alvor- 

figt, fom den fromme Kong Ludvig i Frankrige, thi vi finde at ban 

under 19de November 1247 indrømmede Kongen den velbefjendte Ty— 

pendedeel af alle kirkelige Indtægter i det hele Land, Hamars Biftops- 

dømme undtaget, fom en Hjelp til Korstoget. UAarfagen, hvorfor Ha- 

mars Biffopdømme undtages, var Den, at ogſaa Biftop Paal havde ta- 

get Korfet, og den famme Hjelp ved en under famme Dag udfærdiget 

GStrivelfe blev tilftanet han af bans egen Dioces, Dog for fem, ikke fun 

gien ej bevandret Mand, der nok har vidſt, at der i 1248 var en VBiffop Kol, 

fongelig Kantſler (han var desuden befjendt nof af den Rolle, han ſpillede 

ved Herrevadsbro) men fom i fin Uvidenhed har forverlet ham med Kol 

den ældre, og Byrge Jarl med Byrge Brofa, og faaledes indført i Brevet af 

1248 Perfoner fra c. 1190, Kol den ældres og Byrge Brofas Samtidige. Vre- 

vet haves fun i em Vidisſe fra det 15de Narhundrede, og paa fvenft. Vi 

funne derfor viftnof betragte dette Brev fom iffe tilværende.  Ogfaa Suhm 

(Hift. af Danm. X. 117, 118) har Betænkeligheder ved dette Brev. 

2) Suhm, X. S. 197. 

2) Matth. Parif. S. 546, Raynaldi annales I. 606, No. 13. 

3) Se Kongens Brev til Lybecferne fra Begyndelfen af 1248, Urfundenbud S. 

142, Hvorom mere nedenfor. 
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for tre Aar. Imidlertid forandrede Paven Denne fidfte Beftemmelje alle 

rede under Sde December Derben, at Kongen ogſaa af Hamars VBiftops- 

dømme funne oppebære biin Tyvendedeel for tre War. Der man altfaa 

være fommet noget i Vejen med Biffop Paal, maafte Svadom. Han 

Døde Dog forſt 4 Aar fenere, i Lobet af Vintven 1251—352 ). 

Det var for Neften ikke Paven alene, der fiffert antog, at Kong 

Haakon nu endelig vilde gjøre Alvor af at Drage ud. - Denne Tro næ 

rede ogſaa Kong Ludvig i Franfrige, Der juft nu var ivrigt beftjeftiget 

med Udruftningerne til fit Korstog, og ban fatte megen Priis paa at 

faa Kong Haafon til Medfæmper. Han tilftvev bam nemlig et færde- 

les venligt Brev, bvori ban opfordrede ban til at gjøre Følgeftab med 

bam felv paa Toget til det bellige Land; ja ban tilbød endog Kong 

Haafon, „ſom mægtig og erfaren paa Havet”, VBefalingen over bele 

Den franſke Flaade, tilføjende, at Den franfte Landbær overhoved frulde 

rette fig efter bans Vinf. Da Kong Haafon bavde faret Dette Brev, 

Der blev ham overbragt af Den oftere omtalte Mattbæus af Paris, bvil- 

fen felv beretter berom i fit ftore biftoriffe Vert *), fvarede Kongen 

mundtligt — ,, ban bavde nemlig”, figes Der, ,fuldfommen Tillid til 

Matthæus's Discretion —: „Jeg takker færdeles Den fromme Konge i 

Frankrige, der onſker mit Stadbroderffab paa Toget. Men jeg fjen- 

der noget til Franffmændenes Sind, og ligefom Digteren figer: ingen 

Herffer taaler qodt nogen Medherſker“, be figer jeg: , ingen Over- 

modig taaler qodt nogen Staldbroder". Mit Folf er beftigt, ubetænt- 

fomt, taaler ingen Fornærmelfer, men fjender belter iffe Maadepold; 

opffaar der nu Irætte mellem flige Folt og De overmodige Franffmænd, 

vil enbver af os være udfat for at lide ubodelig Skade, hvorfor Det ev 

1) Dipl. Norv. I. No. 40, 41, Matth. Parij. figer (S. 496) at Kongen fif '/, 

af De firfelige Jndtægter, hvilfet dog maa være urvigtigt. 

2) Matth. Parif. I. c., jvfr. Th. Thorvesføns Hist. Norv. GS. 265, hvor 

dette Sted hos Matthæus meddeles. Ved førfte DØjefaft funde det fynes, 

fom om Matthæus førft overbragte Ludvigs Ovfordring til Haafon om at 

flaa Folge med ham, berpaa vendte tilbage med Haafons mundtlige Svar, 

og endelig fom tilbage igjen, medbringende Ludvigs aabne Brev. Men ved 

nøjere Gjennemfæsning vil man fe, at det ej forholder fig faaledes, og at 

Matthæus medbragte begge Breve, faavel den forſte Opfordringsffrivelfe fom 

Det aabne Brev. Hvad enten Haafon ledfagede Ludvig eller ej, maatte det 

fibfte være ham lige fjært, ja magtpaaliggende at faa. Det var altfaa ikke 
nødyendigt, at han førft afflog Ludvigs Filbud. Ludvig har vel endog aldrig 

hørt noget om UAfflaget, men er rejſt affted, i det Haab, at Haakon frulde 

fomme efter. Det er aabenbart, at Matthæus's Samtale med Kongen fore- 

gif, ba Matthæus i Sommeren 1248 opholdt fig i Norge for at reformere 

Holms Klofter. At han da inden Auguft Maaned, da Ludvig drog affted, frulde 

have funnet gjøre et Par Rejfer frem og tilbage til Frankrig for at beførge 
Kongens Brevyerling, er iffe fandfynligt. 
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bedjt at enhver af os Drager for fig, og udretter, hvad Herren forunder 

ham.  Devimod har jeg allerede tilffrevet Kong Ludvig om, at han vel 

villigt ved et aabent Brev vil forunde mig fri Jilladelfe til, naar jeg paa 

Toget fommer forbi bans Nige, og det flulde bænde fig, at enten jeg 

felv eller nogen af mine Folt bliver fog, eller jeg ſkulde trænge til 

Levnetsmidler eller andre Fornødenbeder, i Fred at maatte lagge til 

Land og forfyne mig med bvad jeg behøver”. Det attragede aabne 

Brev medbragte allerede Mattbæus, Der Dog førft nu fones at have 

rykket frem med Det. Matthaus meddeler det I fit Bert heelt og bol 

Dent. Det indebolder en Befaling til alle Kong Ludvigs tro Undergivne, 

Baillis, Maires og Prévots, at de, for det Iilfælde at Kong Haafon 

eller noget til bans Flaade børende Skib ſkulde lande nogenfteds i hans 

Rige eller De under bans Overbøjbed ftaaende Lebn, føulde modtage 

bam og bans Mænd hæderligt, tillade dem at fjøbe Levnetsmidler, og 

overboved at forfyne fig med alle Rødvendigbedsartifler. Da Kong Haakon 

bavde læft dette Brev, glædede ban fig faare meget, figer Matthbæus, 

taffede Overbringeren af en faa fmigrende Skrivelſe, og betænkte ham 

med fongelige Gaver. — Kongens Glæde gjaldt vel meft det venffabelige 

GSindelag hos den franffe Konge, fom Brevet udtalte, thi forøvrigt havde 

ban vift opgjort med fig felv, at ban ej vilde Drage affted og Derfor hel 

fer ikke komme til at benytte fig af Ludvigs gode Iilbud. Ludvig tile 

traadte, fom betjendt, i Auguſt 1248 alene fit Korstog, der havde et 

beel bedrøveligt Udfald. Det er iffe ufandfynligt, at Den Frigserfarne 

Haakons Deeltagelje vilde have funnet give Det en anden VBending; men 

for Norge var det visfelig under alle Omftændigbeder beldigft, at Kon- 

gen iffe befattede fig Dermed. Man hører nu iffe mere tale om Haa— 

fons paatænkte Korstog førend i 1252, fom det nedenfor paa fit Sted 

ffal vifes, og belter ifte Da fom det til Udføreffe. Men man fer af 

disſe Forhandlinger, hvor ſtor Haafons Anfeelfe maa bave været. 

Den ellers faa myndige Innocentius vilde vel neppe have fundet fig 

faa taalmodigt i, at Kongen faaledes drog Opfoldelfen af fit Korstoys- 

føfte i Langdrag, bvis ban ikke fremdeles bavde befundet fig i den Nod— 

vendigbed, at maatte lukke Øjet til mangt og meget, for ikke at ſtabe 

fig nye Fiender foruden Kejfer Frederik og Det øvrige bobenftaufifte 

Parti, der allerede var bam farligt nof. Uagtet Frederif var bleven 

affat og ercommuniceret paa Kivfemødet i Lyon, havde ban dog faa mange 

og miægtige Filbængere, og udviflede felv faa megen Kraft og Statstløgt, 

at de Fiender eller Modkejſere, Paven rejfte imod bam, føm til at ligge 
under. Landgreve Henvif Raſpe af Thüringen, bvilfen Paven i 1246 

fit valgt til Modfonge, døde allerede det følgende War, uden at ud- 
rette noget. Efter ham valgtes Vilhelm af Holland, der Dog ikke ud- 
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rettede ftort mere, og efter nogen Tids Forløb maatte ty tilbage til 

fine Arvelande. Men i Metllemtiden, fra Henrit Nafpes Død i Februar 

1247 indtil Vilhelms vetsftvidige Valg i October famme Aar, fynes det 

virfeligt, fom om FInnocentius et Øjeblif bar tankt paa at tilbyde Haa— 

fon, om hvis Magt, Dygtighed og Fromhed ban maa bate baft ſtore 

Fanfer, den tydffe Kongefrone. Mattbæus af Paris figer i det mindfte, 

at ban bavde en faadan Plan for Øje, da ban lod ham frone. Be— 

retningen herom bos den ellers faa nøjagtige Mattbæus er nu viftnot 

noget forvirret og udronofogift, ifær da ban fætter Vilhelms Valg efter 

den engelſke Jarls Richards, og Pavens Henfigt, at tilbyde Kong Haa- 

kon Tydſklands Krone, efter Vilhelm igjen; men noget fandt maa Der Dog 

være i Beretningen, fiden en faa vel underrettet Mand fom Matthæus for- 

tæller det, og Der fader fig neppe paavife nogen Tid, bvori Paven tan have 

baft et faadant Forfæt, uden netop i Den ovenmeldte Mellemtid mellem 

Henrif Rafpes Død og Vilbelms Valg. Offentligt er Dog neppe noget 

faadant Filbud blevet fremfat, men vel fan Cardinal Villjam underhaanden 

bave følt fig for bos Kongen desangaaende, og ladet Sagen fare, ſaa— 

fnavt ban merfede, at Haafon ej vilde indlade fig derpan. Thi Haakon 

var ikke Den, fom af Wegjerrighed fveeg fit Venſkab med Kejferen, eller 

indviflede fit Mige i foftbare og unødvendige Fejder. Han erklærede 

uden Forbehold, at ban altid var rede til at fæmpe mod Kirkens, men 

iffe mod Pavens Fiender. Det famme erklærede ban navnlig, og Ddet 

med en droj ED, før Mattbæus, Da Denne I 1248 opholdt fig bos ban ). 

Grilæringen funde nu fun figte til Korstoget, da Vilhelm allerede Aa— 

vet forud var valgt, og Paven virkelig paa Denne Tid lod forfynde, „at 

hver Den, fom bjalp Kong Vilbelm til at indtage Det mod Kirken ulv- 

dige Aden, ikke bebøvede at Drage til Jerufalem eller Cairo, men bavde 

fuldfommen affundet fig med fit Løfte, og ſkulde ovenifjøbet nyde Vel- 

fiqnelfer og Aflad i Overflod” *). Kong Haafon forudfaa viftnok, at 

naar ban forſt var Dragen affted med en Hær og Flaade, vilde Paven 

faa ſtorre Magt over ham, og altid finde et Paaffud til at holde ham 

tilbage i Europa og benvtte bans Folt mod Kejferen. Om ban end vir- 

felig fra førft af bavde baft Lvft til at gjøre et Korstog, maatte Denne 

Omftændigbed ganffe fvæle Lyſten, og tillige berolige hans Samvittiq- 

bed, naar ban idelig unddrog fig fra ot opfylde Loftet. Men han maa 

have forftanet at holde Innocentius's Faalmodigbed vedlige med gode 

Løfter og venffabelige Forfifringer.  Derbos var ogfaa De Penqe, fom 

1) Matthæus Parij. S. 540. jvfr. Th. Torvesſens Hist. Norv. GS. 265, hvor 

Stedet anføres. 

Å Mencos Chronicon, citeret i Raumers Gefd. der Hohenſtaufen IV, S. 191. 
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deels hans Sendebud havde overbragt, Deels Cardinal Viljam havde 

haft med, en færdeles god Hjelp for Innocentius i denne tvitiffe Tid 2). 

FInnocentius ffjønnede altfor godt, at Irufler og Magtſprog ikke nyt 

tede med Haafon, og at Det allerede var ſtore Jing, naar ban, perfon- 

figt en Ben af Kejfer Frederif, iffe veentud tog Parti for Denne. Dere 

for vedblev Innocentius ftedfe at behandle Haafon med den ſtorſte Fo- 

rekommenhed, og Haafon var vift altfor flog til ej at indſe Grunden. 

Han vidjfte, at ban gjerne funde gaa temmelig vidt, førend Paven vilde 

foretage noget Skridt imod ban. 

Et pderligere Beviis paa Innocentius's Iver for at imødefømme 

Kong Haafons Ønffer var Det, at ban under 19de December 1247, 

efter bans Anmodning, tillod bam felv at vælge Prefter  faavel til de 

trende Kivfer, Der allerede enten af bam felv eller af bans Forgængere 

vare opførte ved tre af Kongsqaardene, fom til De andre, ban fenere 

maatte fade opbygge ved De ovrige Kongsgaarde, forudfat, at ban af 

fit eget Gods doterede Dem tilſtrakkeligt. Erkebiſkoppen faavel fom Lyd— 

biffopperne fil Den udiryffelige Befaling, at antage de Perſoner, Kon- 

gen fil Disje Prejte-Embeder maatte præfentere, og Biſkop Paal i Ha- 

mar blev færffilt beordret at fe Forføjningen udført *). - Denne Net, 

ptrede Paven, tilftod ban Kongen fom et Slags Crfjendtligbed, fordi 

Kongens Forfædre frivilligt bavde renoneeret paa Patronatsretten over 

Norges Kirfer i Almindelighed. Denne  Indrømmelje fra Paveftolen 

Dannede Grundlaget for Den fenere merfelige Indretning med De 14 

fongelige Capeller, hvorom Der å Det følgende vil blive Fale. 

Ogſaa Knut Jarl havde taget Korfet, Det figes ikke naar, men i 

alle Fald meget tidligere end Jerufalems Erobring 1244, efterfom Der 

førefindes et af Pave FInnocentius fort efter bans FIndvielfe udjtedt 

Brev (Dateret Anagni, 3die Auqujt 1243) til Erkebiſkop Siqud, bvori 

Der meddeles Denne, at Knut Jarl, i Betragtning af at Der for Øjeblik 

fet iffe foreftod noget almindefigt Korstog, og ban Desuden formedelji 

De flemme Tider ej efter Onſke var iftand til at udføre fit Korstogs- 

føfte, bavde anboldt om i dets Sted at maatte gjøre et Tog til Ungarn 

') Raumer, Gefdj, der Hohenft. TV. 263., beregner, at Jnnocentius beftred frørfte 

Delen af Omfoftningerne til Krigen i Italien mod Hohenftauferne ved de fra 

Haafon erholdte Pengefummer. 

?) Dipl. Norv. I. No. 43. Der figes i Brevet, at af de her navnte trende 

Kirfer vare De to af Steen, hvilket vel middelbart antyder, at den tredie var 

af Iræ. Af disſe tvende Steenfirfer var den ene, fom man godt fan ffjønne, 

den nysopføtte Apoftelfirfe i Bergen. Den anden var rimeligvis Mariefir- 
fen i Oslo, der upaatvivlelig var en gammel Steenbygning. Træfirfen var 

fandfynligviis Tromso Kirfe, om hvilfen ſtrax nedenfor. 
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for at faa Dette Rige bi mod Fatarerne; bvilfen Bøn herved indvilge- 

Deg, faaledes at Erøebiffoppen par Pavens Vegne funde give Jarlen 

Den fornødne Bemyndigelje, hvis Fatarerne inden et Aar fom tilbage. 

J andet Fald funde ban vgfan frakjobe fig Forpligteljen ved at betale 

til Det hellige Lands Hjelp, bvad Korstoget, Rejſen iberegnet, vilde have 

foftet bam, og ban ſkulde lige fuldt nyde den Aflad, der var tilftaaet Dem, 

fom perfonligt begave fig til Det Hellige Land. De af bam indbetalte 

Penge ſkulde opbevares paa et fiftert Sted, indtil De afjendtes efter Ber 

ftemmelfen, og Paven ffulde underrettes om deres Belob faavel fom om 

Opbevaringsftedet ). Da Fatarerne ikke fom tilbage til Ungarn, og 

Jarlen faaledes ikke gjorde noget Tog derhen, ej beller til Palærtina, maa 

ban vel paa Den i Brevet antydede Maade have affundet fig med Kirken. 

De Fatarer, fom ber omtales, ere Det ellers under Navnet Mon— 

goler vel befjendte Folk fra det Indre af Nordafien, Der I forſte Halv- 

Deel af Det 13dDe Warbundrede I talløfe Sfarer fom en fortærende Strøm 

veltede ind over Det oſtlige Guropa, udbredende Forfærdelfe og Ødelæg- 

gelſe overalt, og underfaftede fig ftore Stræfninger, bvor Chriſtendom 

og Givilifation traadtes under Fodder af Hedendom og VBarbari. Al— 

ferede medens Grobringsvigets Stifter, Njingis-Kban, endnu fevede, havde 

De gjort ødelæggende Indfald i det af indbyrdes Stridigbeder mellem 

mange Smaafyrſter fønderrevne Rusland, vg tilføjet Rusferne et for- 

færdeligt Nederlag ved Kalfa (1224; men De bavde ftrar efter dra— 

get fig tilbage igjen til det indre af Afien og i længere Tid bavde man 

intet hørt til Dem. Imidlertid var Dfjingis dod 1227, og efterfulgteg 

af fin Son Oktai, der torftede af Begjærligbed efter at udvide fit Rige, 

og fendte en vældig Hær under fin Broderføn Batu for at erobre Lan- 

dene mod Vejt, medens andre Hære fendfes mod Øft og Svd. Dog 

vifte Batu og Mongolerne fig iffe endnu inden Ruslands Grændfer førend i 

1237, men De vifte fig Da og faa meget frygteligere. Intet var i Stand 

til at modſtaa dem. Med uftandfelig Kraft trængte de frem; De berligfte 

Stæder pdelagdes, Indbyggerne dræbtes eller mishandledes; i Løbet af de 
tre War indtil 1240 var Størftedelen af Rusland undertvungen, vg nu gif 

det ud over De veftenfor beliggende Niger, Polen og Ungarn. Barba— 

verne trængte lige ind i Sålefien, men ber føillede Hertug Henrif den 

fromme, underftøttet af andre Fvriter, fig imod Dem, og fæmpede faa 

tappert ved Lieqnig (Ode April 1241), at uagtet Mongolerne, der havde 

mangedobbelt Overmagt, tilfidjt fejrede, og han felv faldt, følte de Dog 

ingen Lvft til at trænge videre frem paa Denne Kant, men vendte fig 

1) Dipl, Norv. I. No. 27. 
Mund. Det norffe Folks Hiftorie. 1V. 4 
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fydover, og bjemføgte Ungarn, hvis Konge Bela den 4de blev aldeles 
overvunden, og maatte endog holde fig fljult i [ængere Tid, medens Sejrher- 

rerne med ubørt Grufombed buferede i hans Rige.  Forgjeves benvendte 

Bela fig til Pave Gregor og Kejfer Frederif om Hjelp; uagtet Faren 

nu tar Dem felv faa nær, beffjeftigedes De dog alt for meget af Deres egne 

Anliggender til at funne gjøre noget fraftigt Stridt mod Barbarerne. 

De indførænfede fig meftendeels til gode Løfter, Gregorius tilfagde der— 

hos ved en Bulle af 16de Juni 1241 1) dem, Der efter at have taget Kor- 

fet Drøge til Ungarn, og fæmpede mod „Tatarerne“, famme Fordele, føm 

om De virkelig Droge til det hellige Land. Af dette Tilſagn bavde, fom 

vi fee, Knut Farl benyttet ſig. Efterretningen om Oftai Khans Død 

1241 bevægede imidlertid Batu til at Drage øftover, faa at det ulyffelige 

Ungarn fit nogen Lettelfe og Kong Bela efterbaanden atter funde fomme 

i volig Befiddelfe af fit Rige. Men Batu gif Dog itfe [ænger end til 

(Eqnene øftenfor Volga, Hvor han opflog fin Hovedrefidens, for Derfra 

med Defpotift Magt at beberffe det bam tildeelte Rige Kaptfjaf, og Nus- 

fand var derfor ikke faa Inffeligt fom Polen og Ungarn, at Mongoler- 

nes Herredømme opbørte ved Deres Filbagetog i 1241. Tvert imod, den 

ftørfte Deel af Rusland var og blev Batu Khan undertaftet; endog Nov- 

gorod, bvorhen Erobringshæren Dog ikke var naaet, maatte finde fig i 

at betale en aarlig Tribut, for at faa beholde fine VBefiddelfer paa 

den fiberiffe Grændje eller Jugrien, Der for Pelsverfsfangftens Skyld 

vare uundværlige. Den Daværende Storfvrfte, FJarvflav Vfevolods 

Søn, maatte med fin Søn Conftantin og mange Stormænd indfinde fig 

i Batus Lejr og bydde ban, bvorimod Batu til Gjengjeld belenede 

ham med Overherredømmet over bele Rusland. — Sønnen, Conftantin, 

maatte Dog efter Batus Befaling Drage endnu videre mod Øft, til den 

egentlige Stor-Khan Gajuk, Oftais Søn, der igjen, fom Det bed, var 

Batus Overberre. Men Rigets uhyre Udftræfning, i Forbindelfe med 

den Omftændigbed, at Gajuk endnu var mindreaarig *), gjorde dette 

Overherredømme fun nominelt, og Batu, den vældige Grobrer, berffede 

fom ganffe uafbængig Fvrfte i Kaptfjal. Fro denne Id af lan Aaget i 

over to Aarhundreder over Nusland, og uagtet Mongolerne ikke blan- 

dede fig umiddelbart i Landets indre Anliggender, er Det Dog tvydeligt, 

2) Raynaldi annales 1241, No. 18. 

2) Gajuf ftod under Formynderffab af fin Moder, den talentfulde Turafeina, et 

driftent Fruentimmer, Datter af Presbyteren Johannes, og faaledes de 

Ghriftne gunftig; endog hendes Søn Gajuk ffal have haft et drifteligt Ca— 
pell, hvor der blev funget Mesſe. (Plano Garpini, hos Bergeron, S. 18, Ru- 

bruquis, fammefted8 S. 67.) Heraf udfpandt fig de fabelagtige Fortællinger 

om den mægtige „Preſt Johannes”, Herffer over et uhyre Rige i Aften. 
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at Rusland, der bidtil var lige faa eiviliferet, fom nogen anden øjteuro- 

pæift Stat, og under mangebaande Forbindelfer med Nabolandene be 

fandt fig i den famme jevnt fremføvidende Udviklingstilſtand fom Ddisje, 

nu for lang Tid føsreves fra den europæifte Cultur-Udviklings Omraade, 

og fant ned i det dybe Barbari, hvorfra Det endnu ved Peter Den fores 

Regjeringstilteædelfe ikke fynderligt havde bæret fig.  Navnlig fan man 

vel antage, at Det var under Mongotervældet, at Det flavifte Folke-Ele— 
ment i Rustand ganfte fif Magten over det gamle germanifte, ſaaledes 

at den nordift-germaniffe Mundart, Der tidligere havde været De egentlige 

Rusfers, Det Vil fige Det herſkende Folks, og fornemmelig Fvriteflægtens 

Modersmaal, nu aldeles gif til Grunde og forglemtes, faa at flavift 

Sprog blev det eneberffende i alle de Egne, bvor iffe mongolifte eller 

tatariffe Horder floge fig ned. 

Uagtet Mongolernes Angreb iffe nagede frem til Det egentlige Nor— 

Den, er Det Dog let begribeligt, at man ogſaa Der med Forfærdelfe erfa- 

rede Deres Fremtrængen, og at man tillige faa Virkningen deraf, idet 

mange Flygtninger føgte Sitferbed i Egnene biinfides Øfterføen og Fin- 

marfens Fjelde. En faadan Flytning i Masje fvnes at bave fundet 

Sted fra det gamle Bjarmeland til Finmarken. Thi Sagaen forteller, 

at en Mangde Bjarmer, Der havde flogtet for Den Ufred fom FJatarerne 

(faaledes faldtes ftedfe Mongolerne i de Tider) anvettede, tyede til Kong Haa— 

fon, og at ban oriftnede Dem og gav Dem Malangen-Fjord at bebo !). 

Malangen Dannede Dengang netop Nord-Grændfen for Haalogaland, alt- 

faa for det egentlige Norge; biinfides Den regnedes Finmarfen at begynde. 

Det var altfan i Den nærmeft Haalvgaland beliggende Deel af Finmar- 

fen, at De flygtende Bjarmer fit nedfætte fig. - Naar dette ftede, ſiges 

iffe, men Da man af De rusſiſke Warbøger erfarer, at Mongolernes fryg— 
teligfte Herjen å Ruslands nordligere Egne ſkede i Begyndelſen af Aaret 

1238, da blandt andre Steder ogſaa Det mægtige Vladimir blev indta- 

get og næften i Bund og Grund ødelagt, er Det iffe ufandfvnligt, at 

Gfterretningen berom bar fat Bjarmerne i Skrak, og at Deres Flugt til 

Norge ev at benføre til dette eller det følgende Uar. Kong Haafon fod, 

fom Sagaen beretter, en Kirfe opføre paa Tromso, og driftnede Det 

Kirkeſogn ?), det vil fige, Det omliggende Diftvift, Der efter bans For— 

anftaltning føulde fogne Dertil. Der figes ikke, om Dette ſtod i Forbin- 

delſe med VBjarmecoloniens Nedfættelfe og Omvendelje til Chriſtendom— 

men, eller om Der her alene figtes til Finnerne ved Balsfjorden og i 

Sundene Der omfring. Sandfynligviis figtes der bande til Bjarmerne og 

1) Haafon Haafonsjøns Saga Gay. SEN 

2) Sammeſteds. 
4 * 
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til Finnerne, Da vi have andre Vidnesbyrd for, at Haafon alvorligt be- 

ftræbte fig for Finnernes Omvendelfe til Ghriftendommen. Han lod 

nemlig ogſaa, fom Sagaen beretter, opføre en Kirke i Ofoten 1), aaben- 

bart før De til Chriſtendommen omvendte Finner, Der vanfede om i Det 

Indre af Denne Fjord og Nabofjordene, ligeføm vi allerede have feet, at 

Pave Gregorius Den Ye i 1241 havde tilladt bam at opfylde fit Kors- 

togsløfte ved at befrige fit Lands bedenffe Naboer *), en Benavnelſe, 

der viftnof i Pavens Tanker indbefattede flere Folt end Finnerne, navn- 

fig de bedenffe Indbyggere af Finland, ifær Favafterne, mod bvilte 

ban nylig bavde ladet prædife Korstog i Sverige 3), men bvorunder døg 

i alle Fald ogſaa bine maatte forftanes. Det ev faaledes heel fand- 

fynligt, at Bjarmerne å Malangen, tilligemed de Søfinner, Der boede 

lenger øjtligt ved Balsfjorden, Ulfsfjorden og Lyngen, faavel fom de 

i Disje Egne omvantfende, til Chriſtendommen omvendte Fjeldfinner 

udgjorde Det nve, fil Tromso benbørende Kirfefogn. Da man veed, 

at Fromsø Kirfe fenere var et af De 14 fongelige Capeller, ev Det ikke 

ufandjvnligt, at Den netop ev Den Trakirke, fom nævnes I Det tidligere 

omtalte Pavebrev af 1247, hvor VPatronatsvetten til De paa fongelige 

Gjendbomme opførte, af Krongodfet Doterede Kirfer blev Kongen tilftaaet, 

og at dens Opførelfe faaledes falder mellem 1238 og 1247 %). Nu 

var ſaaledes Tromso Kirfe Den nordligfte i Norge. Hidtil havde det 

været Lengjuviks (Lengvits) Kirke, ftrar fodveftenfor Malangen 7). 

Gfter at Begyndelfen til Cbriftendommens Udbredelfe faaledes var 

gjort, og Den førfte dvriftelige Menighed oprettet inden Finmarfens Grænd- 

fer, ſynes Omvendelfesverfet vaftere at være blevet fortfat 9), ligefom 

man ogfaa fra Denne Iid af fan vegne, at Nordmand begyndte at ned 

fætte fig langs Finmarfens Kvjter paa De for Fifteri og Handelsdrift 

befvemme Steder. Thi det ev førft fra nu af, at man bører tale om 

dDe faataldte Bumænd, den befjendte fædvanlige Benævnelje i Finmarken 

1) Sammefteds. 

2) Ge ovenfor I. S. 1013. 

3) Se herom ſtrax nedenfor, S. 54. 

2) J Pavebrevet af 1308, hvorved Clemens den Bde fanctionerer Jndretningen 

med de 14 fongelige Capeller, og opregner dem, falbes Tromsø Kirfe eccle- 

sia sanctæ Mariæ de Trums juxta paganos. 

5) Denne erfløres udtryffeligt for den nordligfte Kirfe i Rimbegla, ES. 330, 

hvilfet Sted (Opreguingen af Finmarfensz- og Haalvgalandé Øer) maa være 

affattet tidligere end Opførelfen af Tromsø Kirke. 

5) Der faftfættes faaledes i Retterbod af 12te Aug. 1313 (Norges gå. £ III. 

107) visſe Lettelfer for de Finner, der antage Ghriftendommen, hvoraf man 

fynes at maatte flutte, at Omvendelfesverfet da var i fuld Gang. 
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paa de faft bofatte Nordmænd, i Modfætning til De nomadiferende Fin- 

ner. Ved en faadan Golonifation blev ogſaa Finmarfen felv dragen 

mere umiddelbart under den norfte Konqes Herredømme '). 

Det var imidlertid umuligt andet end at disfe forandrede Forbold 

ved Norges nordøftligfte Grændfer maatte afftedfomme Forvitlinger og Sam- 

menftod med de tilgrændfende Folk, ifær Rusſerne i Novgorod og De Den 

underlagte Karefer, der en Fidlang, fom det fynes, temmelig uftvaffet havde 

ftvejfet om paa Jagt og Fiftert i bine Egne, vg fom Ddesuden ved De 

fra Sverige i Nord for den finffe Bugt, og fra De Danfte og Midderne 

i Svd for famme Bugt udgaaende, idelige Omvendeljes- og Grobrings- 

Tog vare fømne i et temmelig fiendtligt Forbold til fine romerff-fathol- 

ffe Naboer i Veſten. Vi bave allerede i det Foregaaende omtalt gjen- 

1) Bumænd rævneg, faa vidt vides, aller førft paa oven anførte Sted i Rimbegla, 

men her omtales de iffe endnu fom boende i felve Finmarfen; det heder nem- 

fig ,at Malangen ftiller mellem Bumænd og Finner". Derimod omtales 

Bumand fom bofatte imellem Finnerne i den vven anførte Retterbod af 1313, 

og i den Angivelfe af Grændjerne for Norges og Ruslands Skatkrævnings— 

diſtrikter, der er aftryfti Norges gl. Love ILL. 152, og ſandſynligviis er ſam— 

tidig med Fredstraftaten af 1326, paaberaabes der ,gamle Bumands“ Vid⸗ 

nesbyrd. Disſe „gamle Bumand“ maa altfaa have været enten fodde i Fin— 

marken eller boſatte der i meget lang Tid, det vil altſaa ſige, fra anden Halv— 

deel af det foregaaende Aarhundrede. Profesſor Keyſer har i fin Kirkehiſtorie 

S. 391 antaget at de Sambitæ, hvis Land Pave Jnnocentius i en Bulle af 

1252 (Hvorom nedenfor) bød at underlægges Kong Haafon, Hvis de af ham 

driftnedes, funne have været Finnerne, der i deres eget Sprog falde fig Same. 

Denne Mening funne vi dog iffe tilteæde, da det forefommer os, at Sambitæ 

ej funne være andre end de hedenffe JIndbyggere af Samland i Preusjen, 

mod hvilfe der juft nu forberededes et Korstog til de tydffe Ridderes Hjelp. 

Det førfte Tog af Ridderne felv ind i Samland ffede netop om Vinteren 

1252—353 (fe Voigt, Geſch. Preusfens III. 43), og et frort Korstog, ber endte 

med Samlands Grobring, foretoges 1255 af den bøhmiffe Kong Ottofar. I 
den Strivelfe til Ottofar fra Paven, fom Navnaldus opfører for dette Aar 

(No. 61), kaldes Samland Sambia; faaledes benævnes det ogfaa i andre 

fatinffe Breve og i det Brev ang. Memels Opbyggelje af 1253, der ev af- 

tryft i Voigts Diplomatarium, No. 93, faldes Samlænderne ligefrem Sambitæ 

(,usque ad finem castrorum exercitus Lettowiorum et Sambitarum*). 

Da vi af Ravnaldus (1256 No. 15) erfare, at der i 1256 blev prædifet et 

nyt Korstog mod Preusjferne, faavel i Iydffland, fom i Danmark, Sverige, 

Norge og Gotland, (et lignende var allerede prædifet 1243, fe Voigt, No. 

58) er intet rimeligere end at et lignende Korstog ogfaa fan være blevet 

prædifet i Norge 1252, eller at de fædvanlige Korstogs-Indulgenſer tilftoves 

dem, der befrigede Preusferne og hjalp til deres Omvendelfe. Noget befynder- 

ligt forefommer det, at Paven her fan love Kong Haafon det Kandffab, 

hvis Jndbyggere han Åriftnede, da det jo ſtulde tilhøre Ridderne. Men man 

maa nøje lægge Merke til det vedføjede Forbehold: ,fanfremt andre ikke alle 

rede have erhvervet Ret over Dem". 
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fidige Herjetog mellem Svenffe og Foltene biinfides Øjterføen, Rus— 

ferne iberegnede; og bvorfedes endog den norffe Jarl Erik, Sverreg 
Broder, gjorde et Tog , mod Hedningerne i Auſtrbeg.“ For at mod- 

arbejde Sveriges tiltagende VBælde i det pftlige Finland føgte Musferne, 

ftjønt felv drviftne, endog at forføre de af de Svenfte chriſtnede Finlæn- 

dere til Frafald, og Det lykkedes alt for qodt, Da nemlig De oven nævnte 

Tavaſter ej alene faldt tilbage til Hedendommen, mei derhos tilføjede de 

Prefter og andre Chriſtne, Der vare iblandt Dem, de grummefte og meft 

oprørende Misbandlinger ). - Paa Den upfalfte Grtebiftops Opfordring 

fød derfor Pave Gregor ved en Skrivelje af Yde December 1237 præ- 

dife Korstog imod Dem, bande i Sverige, fom Det beder, og Å Nabo— 

Derne *). Til disfe „Nabo-Oer“ har Paven maaſkee ogſaa, i fin Man- 

gel paa nøjagtig Kundffab om Nordens gevgrafiffe Forholde, regnet 

Norge, tbi Det er vift nok, at paa Det Korstog, Der i Denne Anledning 

udgif fra Sverige, var Der ogſaa en Deel Nordmeend med 3). Toget 

fom i Stand 1240; og Der ev al Grund til at antage, at Det er Det 

famme Tog, fom en unsjagtig foenft Kronike urigtigt benfører til 1249, 

og fom anførtes af Den mægtige Byrge af Bjelbo *). Da det gjaldt at 

befæmpe Ondet fra Roden af, rettedes Toget, fom det fynes, ej ſtrax mod 

FJatafterne, men lige mod Novgorod, og Korsfarerne ſtyrede derfor ind i 

dDen finffe Bugt og Nevaftrømmen, hvor De gif i Land paa Den fodlige 

Bred. — Da var det at Den unge Uferander, Storfyſt Jaroflavs Søn, 

Fyrſte i Novgorod, lede til med en Hær og efter en bidfig Kamp vandt 

den Sejr, (15de Juli 1240) der i fenere Fider ſkaffede bam Fimavnet 

„den Neviſke“ (Nevfty). Saa vigtig og betydelig, fom De vusfifte Yn- 

nøler angive, fan Dog neppe Sejren bave været, da Slaget ellers vilde have 

været omtalt i nordiffe Skrifter eller Unnaler. Tavaſterne felt bleve Dog 

fuldftændigt undertvungne og briftnede. Men fra Denne famme Tid hører 
man nu byppigt Vale om Fiendtliqhed mellem de under Rusferne ſkatſkyldige 

Kareler og Kong Haafons Sysfelmænd 5). Deels maatte vel Mordmænde- 

1) Strahls Geſch. Ruslands 1. S, 45. 

2) Liljegrens Dipl. Svec. No. 298. Ogſaa hos Raynaldus, 1237, No. 66. Det 

er i denne Skrivelſe, hvor de frafaldne Tavafters frygtelige Grufomheder mod 

de Ghriftne opregnes. 

3) Dette figes udtryffeligt i de vusfiffe Annaler, ber overhoved for bdisfe fenere 
NAarhundreders VBedfommende pleje at være meget paalidelige. Se Strahl, S. 45. 

2) Herom udførligere nedenfor. 

5) Se langere nedenfor, jvfr. Hanfon Haafonsføns Saga Cap. 271. Naar 

der her heder, at der i 1251 fra rusfiff Side blev Haget over de jevnligt ind- 

træffende Fiendtligheder mellem de norffe Sysfelmænd og Karelerne, antyder 

dette anbenbart, at Fiendtlighederne allerede i Længere Tid havde fundet Sted. 
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nes Deeltagelfe I Toget 1240 anfees fom en fiendtlig Demonftratton mod 

Novgorod og dets lUndergivne, Deels ev Det tvdeligt, at Finnernes Om- 

vendelfe til Chriſtendommen og Golontfattonen at flere Kyſt-Egne Deelg 

ved Bjarmer, Dels ved Nordmænd, maatte gjøre Det nodvendigt, til 

Chriſtendommens og Golvnifternes Forfvar at indrette et i Disje Egne 
hidtil ufjendt Opfyn, og møde Karelernes og Nusjernes uberettigede 

Beſog med en Strengbed vg Mistænkelighed, bvortil Der ikke forben 

bavde været Anledning. Og dette maatte igjen vokke Misnøje bos Ka- 

referne og NRusjerne. Dertil fom nu den Urolighed og forøgede Frang 

til at føge mod Veften, fom Mongolernes Fremtrængen foraarfagede. 

Hvo veed endog, om iffe Den novgorodffe Fvrfte bar betragtet De til Norge 

flbatede Bjarmer fremdeles fom fine Underfaatter, og gjort Paaftand paa 

at De ſkulde betale bam Sfat? Saa meget ev vijt, at fra Denne Tid af 

begynde De idelige og ærgerlige Grændfeftridigheder mellem Norge og 

Rusland, Der fenere fedede til fan mange Ubebageligbeder, vg ikke bleve 

tilendebragte førend i vore Dage, om De endog nu kunne figes at være Det. 

6. Spendt Forhold mellem Kong Haafon og den ffotffe Kong Ulerander den 

2den. Begivenheder i Syderøerne. Kong Ulerandera Død. 

Paa Denne Tid trak det Uvejr fterfere og fterfere op i Veſten, Der 

omfider ganſke ffulde berøve Norge et betvdeligt Sfatland, efter alvor 

ligt at bave forbitvet og foruroliget Kong Haafons fidfte Dage, fom 

Det paa fit Sted ſkal blive berettet. Norges Herredømme over Syder- 

øerne, eller maaffee end mere Deres Uafhangighed af den ffotffe Konge, 

maatte, fom det allerede tidligere er viift, være Denne en Jorn i Øjnene, 

iffe alene formedeljt det befynderlige i, at Ber, bovedfageligt befolfede 

med Gfoter, og for Meften i Den narmeſte Forbindelje med GSfotlands 

Fajtland, ej tillige ffulde Iyde under Skotlands Trone, men ogſaa, fordi 

deres egentlige Lensberre, Norges Konge, formedelft Den lange Ufftand 

iffe funde bolde Oboerne tilbørligt i Tomme, faa at de ofte uftvaffet øvede Fi- 

endtligheder mod ſkotſke Underfaatter, eller modtoge og underftøttede ſkotſke 

Misfornøjede og Oprørere, fort fagt, ovede alflags Uvæfen pan De Kanter, 

og gjerde megen Fortred i de tilftødende Dele af Riget. Den ſkotſke 

Konge, Aerander den 2den, der fføildres fom en ftor Høvding og me- 

get ærgjerrig, gjorde Derfor flere Forføg paa at faa Kong Haakon til 

at afftaa Derne, faavel med Det gode, fom ved Lift og Magt. For 

Det førfte affærdigede ban 1 Det Øjemed om Sommeren 1244 tvende 



56 Haafon Haafonsfon. 

Biffopper til Norge '). Disſe ftulde ført forbøre fig, hvor vidt Kong 

Haafon qodvillig vilde afftan det Rige i Svyderøerne, fom Kong Mag- 

nus Barfod ,uretfærdigt” havde berøvet bans Forgænger Edgar Mac 

Malkolm *). Kong Haafon fvarede, at da Magnus Barfod underfa- 

ftede fig Svderøerne, bherffede Konq Gudrød (Crovan eller Meranagh) 

over Dem, men Maqnus betragtede Dem Dog fom fine Arvelande, og den 

ffotffe Konge bavde i alle Fald ingen Net til Dem; bvilke af disſe Øer 

eller overboved bvor meget af Skotland Nordmændene ffulde have, var 

derpan blevet afgjort ved et formeligt Forlig mellem Magnus og Edgar, 

faa at Der altfaa iffe funde være Fale om nogen Net til dem fra ffotft 

Side.  Herpaa rykkede Biffopperne frem med Den Forefporgfel, om 

Kong Haafon vilde fælge Øerne, og bad bam i faa FaDd nævne Prifen 

i brændt Sølv. Kongen fvarede, at han ej var faa forlegen for Sølv, 

at ban bebøvede at fælge fine Arvelande. Med denne Beffed maatte 

Biffopperne vende tilbage. Siden efter fendtes fom det fynes bver Som— 

mer nye Gefandtffaber med famme Anmodning, og Svaret lod altid lige 

dan. — Da tog ban, fortæller Sagaen, Den lidet fongelige Beflutning 

endnu under De paagaaende Underbandlinger at famle Folk, for ved Magt 

at underkaſte fig Øerne, og føgte tillige underbaanden at bearbejde Høv- 

dingerne for fine Interesfer 3). ; 

Det er ovenfor berettet, hvorledes Kong Haafon ved det Fog, han 

havde udfendt til Syderøerne 1230, bavde befæftet Norges Herredømme 

over Man og de nordveftlige Øer, bvor Kong Olaf Gudrødsføn, 
faldet den fvarte, nu regjerede i Fred og Ro, fom Kong Haakons tro- 

fafte og paalidelige Vafall 4). Hans Lensforhold til Den norffe Konge 

bindrede ham imidlertid ej fra, efter fin Broder og Formand Magn- 

valds Erempel, at indfinde fig ved den engelfte Konqes Hof og tinge 

fig i hans Fjenefte, i Det ban overtog Søforfvaret af den engelffe vg 

irffe Kvft paa begge Sider af Øen Man, imod at forlenes med De 

famme Kyſtſtrakninger, ſamt oppebære en marlig Lon i Penge, Korn 

1) Haafon Håafonsfons Saga Gay. 245. De forffjellige Haandførifter udtrykke 

fig her noget afvigende fra hinanden, faa at det i enfelte fynes, fom om der 

afferede var fommet Gefandter til Norge om denne Sag før VBiffopperne. 

Af Gap. 265 jvfrt. hermed, fres det dog, at han Holdt paa at fende Gefandter 

fige til 1249, og da Kong Haafons Forhandlinger med Biffopperne aabenbart 

bære Præget af være de førfte i denne Sag, maa famme Biſkopper ogfaa have 

været de førfte, der affendtes. Hvilke disfe Biffopper vare, anføres ingenfteda. 

2) 3 Gagaen faar her, fom tidligere i Magnus Barfods Saga, urigtigt  Mal- 

folm”, fe herom ovenfor 11. S. 472—475. 

3) Haafon Haafonsføns Saga Gap. 265. 

4) Ge ovenfor I. S. 77, 772. 
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og Bitn '). Han traadte Derved i Vaſallforhold ogfaa til Kong Henk 

hvem ban virfelig i den Anledning aflagde den foreffvevne Hviding, og 

blev af ham flaaet til Ridder; men det var i De Tider ingen Sjeldenbed 

at een Mand bavde Len under forffjellige Lensberver, og Olafs Stil— 

fing fom engelff Vaſall fones iffe i mindfte Maade at være Ffommen I 

Conflict med hans Forpligtelfer mod Norge. - Det ev Dog muligt, at 

Dette Sfridt har vakt Kong Haafons Mistanke, tbi Aaret efter at For- 

feningen bavde fundet Sted, lod han ham falde til fig, maaſkee for at 

afgive nærmere Forklaringer; Der findes nemlig et Brev, udjftedt af Kong 

Henvif den 24de Mai 1236, hvorved ban tager Kong Olafs Mænd, 

Beſiddelſer og Indtægter i fin Beſkyttelſe, medens ban ev fraværende 

paa en ifølge Den norfte Konges Befaling foretagen Rejſe til Norge *). 

Olaf ſynes virfelig endog at bave tiltraadt Rejſen til Norge, fiden et 

fenere Brev af Konq Henrik, Dateret Sde April 1237, og hvori Beſkyt— 

telfen fornves, udtroffeligt omtaler ham fom afrejft*). Men vime- 

figvits bar Sygdom nødt bam til at vende om igjen, førend ban fom 

til Norge, tbi Sagaen navner intet om at ban i 1236 eller 1237 (od 

fig fee ber og den Ade Mai, fun fer Uger efter at biint Beftyrel- 

fesbrev udftedtes, afgif ban ved Døden i Holm Peel *). Han efter 

fød fire Sønner, Harald, Nagnvald, Magnus og Gudrød, af bvilke 

Harald, den aldſte, fulgte bam i Regjeringen. Harald var Da fun 14 

Aar gammel. Strax efter fin Negjeringstiltrædelfe rejfte ban med et 

ftort og glimrende Følge over til Norderoerne for at modtage Indbyg- 

gernes Hvlding, efterladende fin Frænde Loglenn, bos hvem hans yngſte 

Broder Gudrød opfoftredes, fom ECStatbolder paa Man. - Men medeng 

Harald med Entbufiasme byldedes af Indbyggerne paa De nordlige Øer, 

havde Loglenn, fom Det ſynes, Planer fore til at fætte Gudrød 

paa Tronen, tbi Det berettes, at Harald i October Maaned fendte fin 

Ven Joſef tilligemed de før omtalte Brødre af Slægten Mac Neal, 

Iborfell, Duggall og Moælmor 5), over til Man med endeel Fropper 

fra Norderøerve, og at Disfe ftrar fammenfadte en almindelig Forfam- 

1) Lønnen var 40 Mf. Sølv, 100 Crannoes (et irff Maal) Korn og 5 Fade 

Biin, fe Kong Henrifs Brev af 11te Juli 1235, hos Rymer I. S. 218, og 

aftryft hos Langebef Ser. rer. Dan. Ii. 230. Her anføres, ligeledes efter 

Rymer, Henrifs Lejdebrev for Olaf af 13de April f. N., gjeldende indtil Iſte 

Auguſt, til Sifferhed under hans Ophold i Gngland; han har altfaa perfon- 

ligt indfundet fig hos Henrif og modtaget Forleningen. 

2) Brev hos Rymer, S. 227, ligeledes aftryft hos Langebek, I c. S. 231. 

3) Brev hos Rymer, S. 231, Langebef S. 231. 

2) Den manffe Krønife. 

5) Ge ovenfor II. S. 771 
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ling paa Thingvold, bvor ogſaa Loglenn fremmødte meget mandfterk, af 

Frygt, fom Det beder, for Brødrene Mac Neal, med bvem ban ftod 

paa en fiendtlig F0d; famt at der nu udfpandt fig imellem begge Partier en 

heftig Ovdverling, fom omfider gif over til en virkelig Kamp, i bvilfen 

Loglenns Parti fejrede, og Joſef faldt, tilligemed tvende af Mac Neal- 

erne, Duggall og Mælmor. Vaaren efter fandede døg Harald felv med 

en fterfere Hær ved Maqnvaldsvad, og nu fom NRaden til Loglenn at 

flygte. Han vilde med fin Fofterfon Gudrød fejle over til Wales, men 

led Skibbrud ved et Sfjær, og druknede tilligemed Fufterfønnen, efter 

at ban førft bavde frelft fig op paa Skjæret, men fiden var vendt til 

bage til Skibet for at hjelpe Drengen. - Harald fatte fig nu i Befiddelfe 

af Man. Imidlertid bavde han forfømt at indfinde fig hos fin Lens- 

berre, Konq Haafon, for at hylde bam, ja Der ſiges endog reent ud, at 

fan vægrede fig ved at drage til hans Hof, hvilket antyder, at Kongen 

maa bave ladet en formelig Opfordring udgan til han Derom.  Haafon, 

dDer rimeligviis allerede havde været ftødt paa hans Fader, og fom nu, 

under fit nærværende fpendte Forhold til Hertug Skule, fynes at have 

befundet fig fen meer end fædvanligt pirrelig Sindstilftand, tog ham bang 

Bægring faa ildDe op, at ban erflærede bam affat, og fendte tvende 

Mænd ved Navn Gospatrik og Gilchriſt Muirkertachs Søn over til Man 

for at jage bam bort, tage Øen i Befiddelfe, og indfræve Den Norges 

Konge tilfømmende Stat. Hvad Dette var for Folk, figes ikke, og der 

findes intet berom i vore Sagaer; fandfynligviis have De været ærgjerrige 

Høvdinger fra Øerne, Der havde begivet fig til Norge og forebragt Kongen 

overdrevne Beretninger om Haralds foregivne Ulhdighed og Mangel paa 

Sopalitet, for faaledes pan bans Bekoſtning at ftaffe fig felv Fordeel. 

Det yffedes Dem at jage Harald bort fra Man og tage Øen i Befid- 

delſe. Efter flere forgjeves Forføq paa at faa Den tilbage, befvemmede 

ban fig endelig til at Drage over til Norge, og ydmyge fig for Kong 

Haakon. Han forblev i Norge over tv War (1239—1242) og det Int 

fedes bam i Denne fange Tid omfider at finde Naade for Kongens Øjne 

faa at Denne endog gav ban Kongenavn, og forlenede bam og alle 

hans Efterkommere for Fremtiden med alle de Øer, Man iberegnet, 

fom hans Forgængere Olaf, Nagnvald og Gudrød havde befiddet. Fil 

Befræftelje herom udjftedte ban endog et aabent Bret under fit Segl '). 

Befynderligt nof, omtale vore egne Sagaer iffe med et enefte Ord Denne 

Haralds lange Nærværelfe i Norge, hvorom Der Dog iffe fan være no- 

gen Ivivl; det fynes Dog, fom om ban maatte have taget Deel med i 

Krigen mod Skule, og at ban ved Denne Lejlighed af og til maatte have 

) Den manffe Krønike, ved de nævnte Aar. 
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været nævnt. Man féulde faaledes friftes til at formode, at ban den 

fænafte Tid bavde været holdt i Fangenffab, og at Kongen ej bar ladet 

bam flippe ud af Dette, førend efter Hertugens Fold, Da Der ligeledes 

maa være fommen Gfterretning om at Gospatrik var dod Aaret forud I). 

Harald vendte nu tilbage fra Norge (1242), landede førft ved Norder- 

gerne, famlede ber en Flaade, og begav fig med denne til Man, hvor 

Ban dog fandt en faa venlig og fjærlig Modtaqelfe, at han ſtrax fendte 

Flaaden bjem igjen. Fra denne Id af herffede Harald i No og Fred. 

Dog fones Kong Haafons Mistanke atter at være bleven vakt inod 

ham, Da Harald ved Panffetider 1246, efter fin Faders Exempel, be— 

føgte Kongen af England i London, der flog ham til Ridder og gjørde 
ham ftore Foræringer. *). Kong Haafon faldte ham nemlig i det føl- 

gende Var til fig — det fan neppe have været for at overvære Kronin- 

gen, thi Indfaldelfen fones at være udganet efter Denne, vg ikke at 

være fommen til Harald førend om Høften *). Harald adlød ftrar, lagde 

Vejen over England, og fom til Bergen nogen Id efter at Kongen, 

fom det i Det følgende nærmere ffal omtales, bavde begivet fig til Oslo, 

for befvemmere at funne pleje Underbandlinger med Sverige. - Harald 

rejfte ftrar efter Kongen, traf bam i Oslo, og tilbragte Vinteren hos 

fam *). Den Unaade, hvori ban muligvits var falden, veg Dog i faa 

Fald fnart for den bedfte Forftaaelfe, og der aftaltes endog et Gifter- 

maal mellem Harald og Kongens Datter Fru Cecilia, Greqorius An- 

dresføns Enke. Brylluppet ftod med megen Pragt i Kongsgaarden i 

Bergen den følgende Sommer (i Juli Maaned), og Kong Haafon føal, 

forfifres Der, bave fovet at bædre og bæve ham højere end nogen af 

hans Forgængere 3). 

Af Fvrfterne af den fumarlidffe Linje, der beberffede de er, 

fom ligger nærmere ved Skotlands Kviter, og ligeledes havde Beſid— 

Delfer paa Faftlandet, tales Der iffe mere om Duncan af Lorn og 

hans Broder Duggall Strøf*). Derimod erfare vi, at Duncans Søn 

Gogan, eller, fom vore Sagaer fade ham, Jon 7), tilligemed bans 

1) Sammefteds. 

?) Den manffe Krønife fætter dette under 1247, men Matthæns Parif. (S. 474) 

henfører det rigtigere til Paafte 1246, hvilfet fan fres af et hos Rymer 

(ES. 264) aftryft Lejdebrev af den engelffe Konge for Harald, dateret de 

Januar 1246, gjeldende indtil Pints f. A., om frit at komme til England, 

opholde fig der, og drage bort igjen. 
3) Den fanereoftffe Krønife figer rigtignof at han indfaldtes til Kroningen, 

men den manffe, fom i dette Styffe er dens Kilde, har intet derom. 

2) Den manffe Krønife, fammenholdt med Haafon Haafonsføns Saga Gap. 259. 

5) Den manffe Krønife. Haafon Haafonsføns Saga, Gap. 260. 

%) Om disfe, fe ovenfor IM. S. 771, 772. 

7) Haafon Haafonsfens Saga Cap. 260. Matth. Parif. (S. 516) falder ham 
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Frande Duggall, Søn af Ruaidbri af Cantire, indfandt fig hos Kona 
Haafon famtidigt med, eller ſtrax efter biint Bryllup, med Anmodning 
om at ban vilde give Dem Kongenatn over den nordre, det vil ber fige 

den nordøftlige Deel af Svderøerne.  Ultfaa maa Eogans Fader Dun- 

can og Duggalls Fader Nuaidhri fort forud være døde; bvad Duggall 
Skrok angaar, er Det uvift om ban nogenfinde flap los fra det Fangen- 

ftab, bvori ban faldt 1230, eller overlevede Denne Fejde. Eogan var 

en Brat og bæderlig Mand, der paa bedfte Maade føgte at flikke fig i 

fin vanffelige Stilling, fom Underfaat, baade af Norges og Skotlands 

Konge. - Kongen fynes derfor heller iffe at bave betæntt fig paa at op- 

fylde hans Bøn, men gav bam Kongenavn endnu famme Sommer, tj 

fænge efter Brylluppet. Dette flede i Eldoſund ved Stordoen, bvor 
Kongen juft faa med fin Flaade paa fin Filbagerejfe til Viten, for frem- 

deles at pleje Underbandlinger med Sverige.  Oqfaa Duggall fynes ved 

famme Lejlighed at bave faaet Kongenavn, ffjønt det itte udtryfteligt 

figes. Det var Beftemmelfen, at de begge tilfammen med det nygifte 

Kongepar ffulde vende tilbage til Svderserne om Høften '). 

Paa Denne Tid berffede Der, fom det fader, iffe liden Ivift om Be- 

fættelfen af Den manfte eller fyderoiffe Biffopsftol og den norſke Erkebi— 

ffops Metropolitanret over Dette Biffopsdømme, bvilten Erkebiſkoppen 

af York og Dennes Undergivne vilde gjøre bam ftridig. Biſkop Simon, 

bvilfen Erfebiffop Peter havde indviet i Aaret 1226, fom det tidligere er 

berettet 2), var Død i en hoj Afder den 28de Februar 12473). Han havde, 

„Oenus“, eller, efter Læfemaaden i den londonſke Udgave, hvoraf Thormod 
Torvesſon (261) har viteret dette Sted, Genus. Hans rette Navn i dets 
latinffe Form var Eugenius, ſaaledes ffriver han det felv i flere Diplomer, 

fe Archæol. Scot. Il. S. 399, ligeledes ffrives det fan hos Fordun, X. 24. 

1) Haafon Haafonsføns Saga, Gay. 260. 

?) Se ovenfor LI. S. 762. 

3) Ut Biftop Simon døde 1247, figes udtryffeligt i den manffe Krønike, lige 
fom det fan fres af den til denne føjede VBiffopsfortegnelfe, hvor det hever, 

at Biftopsftolen efter hans Død ſtod varant i henved 6 Aar, thi hans Efter— 

mand, Richard, indvicdes iffe førend 1253 af Grøebiffop Sørle, medens denne 

opholdt fig i Rom, fom det fiden vil fres. Rigtignok tilføjes det, beſynder— 
- ligt nof, i den manffe Krønite, at Simon døde i fit Gmbedes 18de Uar, 

hvilfet, regnet fra Hans Indvielfe, Sommeren 1226, bliver 1244, ſiden hans 

Død falder i Februar. Men dette maa være en ſimpel Ungtfomheds- eller 
NRegne-Fejl, der maaffe endog vilde funne berigtiges, om man havde flere 

Haandftrifter af Krønifen. Thi man fan dog ikke her paaberaabe fig vide 
ſtrar herefter omtalte pavelige Strivelfe af 150e Februar 1244 fom Bevis 
for, at han allerede maatte være død i 1243; Skrivelſen ev nemlig, fom vi ovenfor 

i erten paapege, tydeligt erhvervet i hans Levetid for at haves ved Haanden, 

naar han engang afgik ved Døden; Febr. 1243 vilde falde i hans 17de Aar, 
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føm der fortælles, paa St. Patrifs O (Holm Peel) ladet opfore St. 

Germanus's Katbedralkirfe, i bvilfen ban nu felv blev begravet, og Da Der 

tillige fra Denne Iid af er Fale om et Domeapitel ogſaa ved Mans 

eller Syderøernes Biſkopsſtol, maa man antage, at Denne Inftitution 

foldes hans Beſtrabelſer, og ftod i Den nærmefte Forbindelfe med det 

nye Kirfe-Anlæg, fan at ban altfan famtidigt med Kirfens Indvielfe bar 

indjtiftet Capitlet. Hans Hovedhenfigt bermed var for en Deel rimelig 

vis at vette paa Den anomale Stilling, hvori Biffopsftolen hidtil befandt 

fig, Wet Den ved Pave Anaſtaſius's Bulle af 1154 var lagt under 

Nidaros Provins, medens Dog ingen pofitive Skridt vare gjorte for at 

føsne det Baand, der tidligere fnyttede Den til Furnefs Abbedi i Yorks 

Dioces '), og Derved middeibart gjorde Den afbængig af den yorkſke Er- 

febiffop. Naar den førft havde fanet et eget Capitel, maatte Valgretten 

efter De fædvanlige canonifte Regler tilfomme dette.  Sandfynligviis har 

ogfan Erfebiffop Sigurd opmuntret Biftop Simon til at fætte denne 

Foranftaltning tgjennem. Men Munfene i Furnefs, Der naturligviis 

nødig vilde gite Slip paa Den Rettighed, fom De tidligere bavde befid- 

Det, og fom endnu iffe var formelig ophævet, gjorde alt, bvad de kunde, 

for at bebolde Den.  Endnu førend Biftop Simon var Død, benvendte 
De fig til Pave Innoeentius den 4de, ſtrax efter bans Opbøjelfe paa 

Paveftolen *), med en Foreftilling, Dev paa en vet liftig Maade blan- 

Dede fandt og falfft mellem binanden, og fom gik ud paa, at deres 

og Krønifens Udfagn lige fuldt blive uvigtigt. De islandffe Annaler angive 

ogfaa hans Dødsaar fejlagtigt, idet de fætte hans Død lige ned til 1249. 

Fejltagelſen grunder fig vel paa Mangel paa nøjagtig Kundjffab om Langva- 

righeden af VBacancen før Richards Valg. Maafke at nogen faadan Forvir- 

ring ogfaa fan Have været med i Spillet hos den manffe Ghronift. Den 

nys navnte Biffopsræffe fortæller om hans Gjtermand Richard, at han døde 

paa Filbagerejfen fra Conciliet i Lyon 1274, efter at han i 23 Aar fra fin 

Indvielſe af havde beftyret Biffopsftolen. Denne Angivelfe er urigtig, da 

han ej fan være bleven indviet før 1253, fiden Grfebiffop Sørle ſelv ej mod- 

tog fin Jndvielfe før; og fra 1253 til 1274 er fun 21 Aar. - Men tage vi 

alfe de ovenfor angivne FTalbeftemmelfer, 18 Aar for Simon, 6 Aar for Va— 

cancen, og 23 for Richard, tiljammen 47, da faa vi, naar disſe lægges til 

1226, Simons Jndvielfes-Aar 1273, hvilfet fun er et Aar tidligere end 

Richards rette Dødsaar. - Man funde næften formode at en faadan urigtig 
Fordeling af det hele Tidsrum fra Simons Jndvielfe til Richards Død har 

fundet Sted, og at man maafke dertil har anſlaget et Aar for Laurentius, 

1) Se hHerom ovenfor, I. S. 862. 
2 
— Da den Sfrivelfe, hvorved Jnnocentius afgiver fin Beftemmelfe er udftedt 

15be Febr. 1244, maa Munfenes Foreftilling allerede være indløben om Hø- 

flen 1243; maaffe deres Vefuldmægtigede endog længe før hans Ophøjelfe 
havde opholdt fig i Rom, ventende paa Pavevalget. 
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gamle Nettighed maatte blive bekreftet. „Retten til at vælge Biſkoppen 

over Den manſke Kirke,“ ytrede de, ,tilfom ifølge en gammel, anerkjendt 

og bidtil uhindret iagttagen Vedtægt alene Dem, men fljønt De, faa vfte 

Kirken blev ledig, udvalgte til dens Hyde en Duelig Mand, var døg 
den Omftændigbed, at Den Udvalgte, naar han ſkulde modtage JIndviel- 

fen, — bvilfen efter Vidernes forffjellige Lejlighed ſtundom Erkebiſkoppen 

af York, men ellers Grøebiftoppen af Nidaros plejede at foretage, — i 

fidfte Filfælde maatte fare over et farligt og ftort Hav, Aarſag i at 

Der neppe, eller aldrig, fandtes nogen, der vilde modtage Valget, hvoraf 

Følgen var, at Den manffe Kirke Derved ofte fom til at ftaa ledig, og 

derved led ftørfte Stade i aandeligt Henfeende )). De anholdt derfor 

ydmygſt om at Paven vilde raade Bod paa Denne Ulempe.” Her be 

rørte De, klogt nof, iffe med et enefte Od, at Mans Biftopsftol nu 

havde et eget Domfapitel, lige jan lidet fom at den ved Bullen af 1454 

var benlagt under Nidaros; ja De brugte endog, ſikkert med vel beraadt 

Hu, Betegneljen sjecclesia de Mannia,* iffe Det i Bullen af 1154 an- 

vendte Navn ,insulæ Suthraiæ*. Innocentius, Der neppe var fynderlig 

befjendt med De geografiſke Forbold i Disfe fjerne Cane, og end mindre fan 

Have baft nogen flar Foreftilling om at Mans Kirfe" og , Syderøernes 

Biſkopsſtol“ var eet og Det famme, lod fig og bevæge til at opfylde 

deres Begjæring, Dog forfigtiqviis fun under den Forudfætning, at det 

virkelig forboldt fig faaledes fom De havde angivet, vg at Erkebiſkop 

Sigurd intet havde Derimod. I faa Fald ffulde Valget, naar Det var 

foretaget af Abbeden og Munkene i Furnefs, forelægges Erkebiſkoppen 

af York til Betræftelfe, og Den Valgte af ham indvies. Vi befidde det 

Brev, fom Paven i den Unledning under 15de Februar 1244 tilffvev 

Erkebiſkop Walter i York, og hvor Der tillige tales om et andet, Der 

var afganet til Grøebiffop Siqud. Et tredie ev vel ogfan umiddelbart 

blevet tilfendt Abbeden i Furnefs >). Med dette Brev i Bagbaanden 

bar Da Denne og hans Brødre tvøftigt oppebiet Den gamle Simons Død. 

Da, beder det i Den manffe Krønife, valgte Capitlet eenſtemmigt Archi— 

Diaconen Laurentius til bans Gfterfølger, og ban begav fig til Norge, 

før at indvies af Nidaros Grøebiftop, hvem Det tilkom at forrette Ind— 

vielfen. Men, figes Der videre, Da ban fom til Norge, vilde Kong 

Harald, paa Grund af en mod bam fra Man indløben Strivelje, itfe 

famtytfe i Valget, førend ban var fulgt med ham tilbage, og I bans 

Overbar udvalgt af bele Gejftlighbeden og Folket.  Strivelfen, fom ber 

omtales, var fiffert en Proteft fra Grøebiffoppen af York faavel fom 

1) Der figtes rimeligvis her til den ovenfor IL. 862, omtalte VBacance. 

2) Dipl. Norv, I. No. 28. 
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fra Munfene i Rusſin og Furnefs, Der paaberaabte fig biint Pavedrev, og 

man maa vijt antage, at Krønifens Forfatter, Der maaſke ikke var faa 

ganſke befjendt med det vette Forhold, udtrykker fig noget ungjagtigt, Da 

Der neppe nu for Ulvor funde være Fale om et faa ucanonift Valg, fom 

det, Kong Harald ſkal have fordret. Skjont Laurentius gik Glip af 

Indvielfen, og Paveftolen ſtod vacant i benved fer Aar, viftnok under 

heftige Pennefejder fra begge Sider, gik dog, fom vi ville fee, Erkebi— 

ſtoppen af Nidaros eller Capitlet i Man tilſidſt af med Sejren. 

Ved Michelsdags-Tid indffibede Kong Harald fig med fin Dronning, 

den udvalgte Biftop, og mange andre anfeede Mænd paa et ftort Fartoj, 

før at drage hjem. De unge Konger Eogan ?) og Duggall ffulde, fom 

ovenfor nævnt, bave været med, men Det ble iffe noget af, uvift bvor- 

for; fandfynligviis bar vel Kongen efter nærmere Overvejelje fundet Det 

vaadeligere, at beholde dem tilbage hos fig indtil videre.  Duggall vejfte 

øfter til Kongen og tilbragte VBintren hos ban; Gogan forblev i Ber— 

gen. De funde prife fig lykkelige, at de bleve tilbage, thi Stibet, fom 

bar Kongeparret og dets Folge, borte eller fan man ikke mere til, uden 

før faa vidt føm nogle Vragftumper dreve ind fil Svdfpidfen af Hjatland, 

bvoraf man fluttede, at Det maatte være forganet ti Dynraft (mu Sum- 

burgh Rooſt), det ftormende Hav mellem Hjatland og Fridars. Itte 

en levende Sjæl blev frelft 2). Efterretningen berom vakte Den ſtorſte 

Sorg paa Svderøerne, Da Harald var meget afboldt *), og bans Gif- 

termaal med Kongedatteren bavde vaft glimrende Forbaabninger om bans 

Fremtid. Ogſaa for Kong Haafon maatte Det være et haardt Stod, 

tbi ej alene miftede ban en atter, men den Udfigt, Der ved hendes 

Giftermaal var aabnet til en nærmere Filflutning af Syderøernes Rige 

til Moderlandet, var nu for det førfte ganffe afftaaren. Det lader til, 

at Manværingerne iffe bar anfeet Haralds Død for ganſke vis, førend 

efter at Vinteren var til Ende og Vaaren begyndt, thi ifte førend Gte 

Mai 1249, fortælles Der, tiltraadte hans Broder Ragnvald Megjerin- 

gen efter bam %). Han berffede iffe fængere end i 24 Dage, tbi Den 

1) At Gogan, (vg rimeligviis ogfan Duggall,) maa have været temmelig ung, fan 

ffjønnes af at hans Navn forefommer i Breve lige fra denne Lid indtil 1304. 

Se Registrum magni Sigilli Regni Scotiæ, XIV. No. 389, jvfr. Archæolo- 

gia Scotica II. 399. 

2) Haafon Haafonsføns Saga Gap. 260, den manffe Krønife og de islandffe 

Annaler ved 1298. 

3) Dette figes udtryffeligt baade i Sagaen og i den manffe Krønite. 

2) Den manffe Krønife, ved 1249. Muligt imidlertid, at Opholdet ogfaa fan 

være foraarfaget ved indre Uroligheder, ber frode i Forbindelje med Ragnvalds 

fort paafølgende Drab. 
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30te Mai blev ban i Nærbeden af Frinitatistirfen i Rusſin overfaldt 

og Dvæbt af en Ridder ved Navn Ivar, Der tilligemed flere andre ſtod 

i Ledtog med bans Frænde Harald, Gudrød Ragnvaldsjøns Søn, bvil- 

fen nu opfaftede fig til Konge. Det tilføjes, at ban jagede næften alle 

dDe Høvdinger, Der havde holdt med Kong Harald Olgfsføn, i Landflyg— 

tigbed, og fatte I Deres Sted fine egne Filbængere, Der bidtil havde været 

fandflygtige *). Heraf maa man flutte, at han ogfaa felv tidligere bar deelt 

deres Sfjebne, men nu famlet Dem om fig, og ganffe uventet landet 

paa Oen for at efterftvæbe Ragnvalds Liv, bvilfet faaledes Ivftedes 

alt for qodt. Harald beholdt den ranede Magt i et Aars Tid, indtil 

Kong Haafon, fom det i Det følgende ſkal berettes, indftevnede ham 

til fig. 

I Norge betragtedes Kong Haralds Død fom vis allerede I Lobet 

af Vinteren, tbi dDa fom Gfterretningen Derom, figes Der, til Kong Haa- 

føn, under bans Vinteropbold i Funsberg, og for at Derne ikke ffulde 

være ganffe uden Høvdinger, fendte ban ſtrar Bud til Eogan af Argyll 

i Bergen, at ban fnareft muligt ſkulde vejfe bjem til Øerne og pasje 

paa Riget, indtil Kongen traf vderligere Foranftalminger *). Eogan 

begav fig, fom det fynes, ſtrax affted, tbi ban maa være fommen til 

Øerne i Begyndeljen af 1249 3). Det var paa bøj Iid, thi Kong 

ACerander, fjed af De idelige Afflag paa fin Begjæring om at faa Verne 

fjøbte, bavde allerede, forend bans fidfte Gefandt var fommen tilbage fra 

Norge, begyndt at famle en Hær, og evklærede at ban ikfe vilde 

bvile, førend han bavde fat fit Banner oſtenfor Thurſeſker og underkajftet 

1) Yt der var et Slags Sammenfynrgelje, ſees af det nedenfor paaberaabte 

Brev fra Kong Henrif 1256. Den lanereoftffe Krønife figer lige frem, at 

Ragnvald blev dræbt af Ridder Ivars Folf”. Denne Krønife har vgfaa 
for 1237 følgende befynderlige Beretning: „Samme Var døde Koug Alan, 

Son af Gudrød, Broder af Ragnvald, 21de Mai, og derpaa fulgte hans Søn 

Harald i Regjeringen, 14 Aar gammel, og herffede 12 Aar". Her maa der 

være en Fejltagelfe: Harald Gudrødsfon er aabenbart meent, men hvo var 

hiin Alan? — Den manffe Krønife indffyder her (ved 1249) en Beretning 

om et foregivet Mirafel, hvorved Jomfru Maria frelfte em af Harald 

Olafsſens forrige Venner, Oldingen Donald, der havde taget fin Tilflugt for 
Harald Gudrodsføns Forfølgelfer til Maricflofteret i Rusſin, men ved fvig- 

agtige Løfter om Gitferhed var loffet ud derfra og faftet i Fængfel, hvorfra 

fan paa en højft uventet, næften overnaturlig Maade blev reddet. , Dette", 

tilføjer Ghroniften, ,have vi ſtrevet faaledes fom vi hørte bet af hans egen 

Mund”, Ghroniften var altfaa famtidig med Begivenhederne. 

2) Haafon Haafonsføns Saga Cap. 264. 

3) Et Haandfkrift tilføjer her ,om Hoſten“, men det fan iffe forholde fig faa, 

da Kong Alerander døde allerede i Juli. 
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fig alt bvad Norge befad veftenfor Sotundarbavet eller Vefterbavet 1); 

Raden ſkulde ſaaledes ogſaa fomme til Orknoerne, naar førft Svdergerne 

vare erobvede. Hans Harme gik førft, og ifær, ud over Eogan af Ar- 

gyll, fordi ban, ffjønt ſtotſt Underfaat, ogſaa bavde hyldet den norſke 

Konge fom fin Lensberre >). Han lod ham kalde til fig, og Gogan fom, 

dog fun mod et Lejde, for hvis Overholdelſe fire ſkotſte Jarler gik i 

Borgen. Alexander ivettefatte ban haardt, og fagde at ban havde hand 

fet fom en Forrader. Eogan fvarede at ban nok ſkulde vide at efterleve fin 

Lenspligt baade mod Skotland og mod Norges Konge. Alexander fagde 

bevtil, fremdeles vred, at ingen Éunde tjene to Herrer paa een Gang. Eogan 

meente at det Dog nok lod fig gjøre, naar fun begge Herverne ikke lan 

i Kamp med binanden indbyrdes. Men da Aferander netop flod i Be- 

redffab med at paaføre Norges Konge Krig, var Det rigtignok nodven— 

Digt for Eogan at tage Parti, og vælge mellem dDem begge. Ulerander 

fordrede endog, at ban uden videre ſkulde overlade ham bele Det Len, 

han havde modtaget af Kong Haakon, bvilfet fornemmelig fones at bave 

været Øen Mull, med Borgen Gairnburqh og tre andre Kafteller 3); 

dDerimod tilbød ban ban til Gjengjeld Dobbelt fan ſtore Forleninger i 

Skotland, og fit VBenffat. Alle Eogans FrændDer og Venner vaadede 

ham paa Det indftændigfte til at opfylde Kongens Begjæring. Men den 

vedelige Eogan, der indfaa, at ban, om han end bavde Net til, i Krigs— 

tilfælde at evflære ſig for Den ſkotſte Konge, Dog ikke uden at bryde fin 

Eed til Kong Haafon funde oven i Kjøbet overdrage Ulerander De Forle- 

1) Haafon Haafonsføns Saga Gap. 265. Hvad der forftaaes ved Thurfeffer 

vides iffe med Vished, da det umuligt, fom nogle have antaget, fan være 

Klipperne ved det nuværende Ihurso, hvilfet fordum faldtes Thorsaa. Sna— 

rere maatte det føges blandt Skjærene øftenfor Hjaltland og Orfnøerne. 

2 
— Det efterfølgende er berettet deels efter Haafon Haafonsføns Saqa Cap. 265, 

deels efter Matth. Pariſ. S. 516, hvor ogſaa Uleranders og Eogans Forhand- 

finger omtales temmelig udførligt.  GSagaforfatterens vg Matthaæus's Beretnin- 

ger fremme faa fortrinligt med hinanden, at man fydeligt nok fan fe, at begge 

have været vel undevrettede, ligeſom man derved og vindey den bedſte Vore- 

filling om begges Troværdighed. Kun fan man af Matth. Parif. ikke godt 

fe, at Gogan begav fig perfonligt til Kong Alerander, Hvilfet Sagaen faa 

udtryffeligt figer, at der ej fan være nogen Tvivl derom. 

Saaledes Sagaen; Matthæus nævner fint ,en O mellem Orknoerne og Skot— 

fand” (det vil fige paa GSøvejen fra Sfotlands Veftfyft til Orfnserne) hvil 

fen ej fan være andet end Mull, maaffe med be nærmeft liggende Der. Nav— 

net  Gairnburgh, Kiarnaborg, er i flere Haandffrifter ſtrevet (eller maajfe 

fun af Uvgiverne læft) „Bjarnaborg“, ligefom ſtrax nedenfor „Bjarkarey“ for 

„Kjarbarey“. Gairnburgh laa iffe umiddelbart paa Mull, men paa en liden Klip- 

peø ved dens Veftfide, de fre andre vare rimeligviis Duart, Aros og Moy, 

alle paa Mull. Se Martins Diseription &e. S. 255. 

Mund. Det norffe Folls Hiftorie. 1V. 5 

3 
— 
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ninger, ban havde faaet af biin, men i faa Fald formelig maatte opſige 

Haakon fin Jjenefte, og tilbagegive Forleningerne til ham felv eller bans 

Fuldmægtig, afflog Begjæringen, og drog bort. For Sitferheds Skyld 

begav ban fig lige til Ljodhuus (Lewis). Alexander vuftede fig for 

at fætte efter bam. Eogan, fom frogtede hans Overmagt, erklærede fig 

nu virfelig villig til at opfige Kong Haafon Huldffab og Troſkab, men 
fød fun anholde om Frift, indtil ban fit meldt Kong Haakon Opfigelfen, 

og tilbagegivet ham Forfeningerne. Men Alerander var ubønbørlig, og 

fejlede affted. Da blev ban, medens han med fine Stibe faa ved Kjar- 

barø, nu Kerrera '), i Sundet mellem Denne Ø og Faftlandet, pludfelig 

overfalden af en beftig Feber, Der endte hans Dage 2). (S8de Juli 1249). 

Vore Sagaer berette, at St. Olaf, St. Magnus, og St Columba Nat— 
ten forud havde aabenbaret fig for ham i Drømme, og fagt, at det ike 

vilde gaa bam godt, Hvis ban vedblev fit Forfæt at befrige Svderøerne. 

Hans Død gjorde Ende paa Foget; thi hans Mænd havde nu andet at 

tænfe paa; bans Søn og Gfterfølger, UAlerander Den Idie, var nemlig 

kun fov War gammel, og Regjeringen i Dennes Mindreaavighed fulde - 

ordnes. Saaledes afvendtes det truende Uvejr for Denne Gang, og Der 

bengif 13 Mar, inden Krigen paany blusfede op. Imidlertid fynes Kong 

Haakons Herredømme i det hele taget at bave været anerfjendt og Hans 

Magt frygtet. Saaledes, Da ban Aaret efter, (1250) tilftrev Harald 

Gudrødsføn og kaldte bam til fig, turde denne, der imidlertid ogfan fones 

at have gjort den engelffe Konge Fimærmelfer 3), ikke andet end adlyde, 

og fom til Norge, bvor Kong Haafon, opdragt paa barm, fom den der 

havde tilvanet fig et Kongedømme, bvortil ban ingen Net bavde, boldt 

ham faft, og tillod ham ikke at fomme tilbage igjen). Samme Nar, 

1) Kerrera (lige over for den lille By Oban) ffrives i den manffe Krønife „Ker— 

waray“, hos Fordun „Kerueray“ (iffe „Kerneray“ fom det i Udgaven er laſt). 

?) Matth. Parif. 1. c. Haafon Haafonsføns Saga Gap. 265, den manffe Krø- 

nife ved 1249, Fordun, IX. 63, Wintons NRitmfrønife; de melrofiffe Annaler. 

Fordun nævner ogfaa om Aleranders frigerffe Henfigter mod Herren til Ar— 

gyll, men vofer fra fit patriotiffe Standpunkt hans Færd, og falder ham en Ha- 

der af al Ubillighed, medens Matth. Parif., der nys havde været i Norge, 

og ftod i venffabeligt Forhold til Kong Haafon, figer at Alerander, forført 

af Begjærlighed, i fit Liva fidfte Dage afveg fra Netfærdighedens Sti. Og— 

fan Sagaen falder det „lidet fongeligt”, at han beredede fig til Krig, medens 

han endnu plejede Underhandlinger med Norge. 

> Rymer, I. S. 272: Lejdebrev fra Kong Henrik, af 28 Decbr. før „vor kjære 

og tro UArtaldus, Konge af Man”, at fomme til Gngland og raadflag med 

Kongen; Ferminen udløb næfte Aars Midjelsdag. 

2) Den manffe Krønife ved 1250.  Merfeligt nok, omtales disfe Transactioner 

med Harald Gudrødsføn og de panfølgende med Magnus Olafsføn aldeles ikke i 

Haafon Haafonsføns Saga, faa at man heller iffe veed, hvorledes eller paa 
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fortælles der, landede Gogan af Argyll tilligemed Olaf Gudrødsfjøns 

tredje Søn, Magnus, i Havnen Nagnvaldsvad paa Man, og fendte 

en Opfordring til Manværingerne, rimeligvis om at antage Magnus til 

Konge. Men aldrig faa fnart havde Manværingerne hørt Opfordringens 

Begyndelfes-Ord, der føde faaledes: dette befaler eder Cogan, Øernes 

Konge”, førend de bleve faa opbragte over at Eogan vovede at give fig Denne 
Fitel, og at Magnus iffe engang nævntes, at de iffe vilde børe mere, 

men lod Sendebudene ftrar vende tilbage. - Forbitvet befatte Cogan nu 

med fine Krigsfolf den ved Flodtid omfiydte St. Midnels-O, og bere 

dede fig til at angribe Manværingerne, bvis de ikke faldt til Føje. 

Manværingerne forfamlede fig imidlertid bevæbnede par Stranden, og 

fendte Bud over til dem, idet de fode Dem bilfe, at for faa vidt nogle 

af dem virkelig vare affendte fra Kongen i Norge, og fremvifte bans 

Brev Desangaaende, funde de trygt fomme i Land, og Kongens VBefa- 

fing ftulde troligt blive opfyldt. Men de bverfen fremvifte noget Brev 

eller værdigedes overhoved at give noget Svar, eller antage noget Freds— 

tilbud. - Da ftillede Manværingerne fig i Slagovden, idet De nok fan 

fjeft afventede Angrebet. Dette fynes at bave vaft nogen Betænkelighed 

hos Goqan, bvilfen, da Ebben fom, gif ombord paa fine Sfibe med en 

Deel af fine Folt. Om Aftenen gjorde en af den forben omtalte Rid— 

der Ivars Mænd med en talvrig Stare af Manværinger et uventet An— 

greb paa De Filbageblevne, fældte flere af Dem, og Dreve De Øvrige ned 

til Stibene, hvorved mange omkom. Dagen efter fejlede Eogan, meget 

forbitvet, fom det beder, bort, og feed undervej8 Skibbrud, hvorved mange 

anfeede Mænd i bans Følge omkom. Hvilfen Stilling Eogan indtog I 

Mellemtiden fra 1250 til 1263, i bvilfet Aar, eller ftrar før, ban tog 

Parti med Den føotffe Konge og gjorde Affald paa fine norſke Forlenin- 

ger, fom Det i det følgende vil ſees, angives ej; man ffulde formode at 

Der allerede tidligt er opftaaet nogen Kulde fra bans Side mod Kong Haa- 

fon, og at ban fiden mere bar optraadt i Egenſkab af ffotft Magnat, end 

hvilfet Sted Harald Gudrodsſon blev holdt fait.  GSandfynligviis blev han 

vel indfperret å em eller anden Borg længer fra Kvien, fom f. Cr. Mjos- 
faftellet eller Baldensholm. Til Man fynes han virfelig aldrig at være fom- 

men tilbage, ffjønt det af det Brev fra den engelffe Konge, der nedenfor om- 

tales, ffulde fynes fom om han var fluppen los ved 1256. Eogan faldes paa 

dette Sted i Den manffe Krønife Johannes filins Dugaldi, i Stedet for filius 

Dungadi. Fejltagelſen er undffyldelig, da Navnene ligne hinanden faa me- 

get. Ut det er Eogan, fom menes, fan der ej være nogen ITvivl om, da in- 

gen anden end han vilde have funnet falde fig , Øernes Konge”. Naar det 

i de islandffe Annaler ved 1249 heder at ,Duggall fog Kongedømmet over 

GSyberøerne”, eve nabenbart Gogan Dungads Søn og Duggall forverlede, thi 
det var Eogan, fom fog Kongedømmet, medens Duggall forblev hos Kong 

Haafon, fom det fynes lige til 1253. 
5* 
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af norff Lenskonge, da der findes et Brev af ham, udftedt 1251, hvor 

han ej falder fig Konge, ikke engang Herre til Mull eller Cairnburgh, 

men fun flet og ret Goqan, Ridder, Søn af Duncan af Argyll" '). I 

Norge fynes ban ikke tidere at have været. Det beder vel, at han, faa 

vel fom Kong Duggall, deeltoge i det Ledingstog, Kong Haafon, fom 

Det nedenfor ffal berettes, foretog til Gøtaelveni Juni 1253 for i For- 

ening med Byrge Jarl af Sverige at befrige Danmark, men der er den 

ftørfte Nimeligbed for, at Saqaftriveren ved en Forgfemmelfesfejl bar 

forverlet bam med Magnus Olafsfon af Man. Thi denne, der i 1252 

fom paa egen Haand til Man, og ſtrax med Enthuſiasme modtoges og 

hyldedes af Indbyggerne, begav fig i Det følgende Aars Mai Maaned 
over til Norge, for at bydde Kong Haafon og modtage Kongenavn af 

ham, og fom faaledes netop betids til at ledfage bam paa TFoget*). 

Kong Haakon, figes der, modtog ham med megen Udmertkelfe, beholdt 

ham hos fig Bintren over, og gav ham, fandfonligviis i Julen, Konge- 

navn over alle De Øer, fom hans Forgængere havde befiddet med Arbe— 

ret, hvorhos han meddelte ham, ligefom tidligere Broderen, fit Brev 

og Segl for at De famme Ber til alle fommende Tider ſkulde tilhøre 

ham og hans Gfterfommere. Saaledes befræftet i fit Kongedømme, til 

Forfærdelfe, beder Det, før hans Modftandere, Der faa og børte det, og 

nu maatte opgite alt Haab om at ftøde bam fra Riget, vendte ban til 

Dage til fit MRige, og Kongen, figes Der, vifte ham ved UAfffeden megen 

Hader 3). Det ev ikke ufandfynligt, at ogſaa Duggall ved Denne Lej- 

1) Ge Archæol. Scot. IL. 399. 

2) Haafon Haafonsføns Saga Cap. 271. Det heder her, at Kongen havde tre 

Konger i fit Følge, Kong Haafon unge, Kong Jon i Syderøerne, og Kong 
Duggall. Det darakteriftiffe er her de „tre Konger”, og Da det nu ev beviis— 

figt, at Magnus maa have været med, maa en af de nævnte Konger, fom 

urigtigt anført, vige Pladfen for ham, og dette fan da iffe blive nogen anden 

end Jon. Thi at Magnus fom til Rorgei Mai, eller i det mindfte førft i Juni, 

fee af den engelffe Kong Henrifs Lejdebrev for ham og , Familie” (Rymer 

I. 289) af 30te April 1253, om uhindret at maatte pasfere gjennem England 

paa hans Nejfe til vg Filbagerejfe fra Norge. Er nu altfan Magnus 
fommen til Norge, om end iffe førend fidft i Mai eller førft i Juni, faa var 

der enda Tid nof til at fomme med paa Toget, da Mødet varede fra 24de til 

henved 295e Juni. At Magnus ftrar ved fin Anfomft har opføgt Haafon, 

fan iffe betvivles, og det er Da lige faa fiffert, at Haafon har taget ham med 

paa Dette Tog, hvor han ret lagde an paa at optræde faa imponerende og 

vife fig far mægtig fom muligt. Magnus havde vel endnu iffe faaet Konge— 

navn af Haafon, hvis man ſtrengt ffal holde fig til den manffe Krønife, der 

førft omtaler dette under 1254, men han var dog hyldet fom Konge af Man- 
væringerne, og førte viftnok ftedje Kongetitel. Det famme var fiffert ogfaa Fil- 
fældet med Duggall. 

3) Den manffe Krønife ved 1253, 1254. 
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figbed bar faaet Kongenavn og bar fulgt tilbage med Magnus efter at 

have opholdt fig i Norge fiden 1248, thi vi erfare, at Duggall ligeledes 

var med paa biint Tog til Gotaelven 1253; faa længe man han altſaa 

være foørbleven i Norge. Siden gjenfinde vi ham ej førend i 1263, frem- 

Defes Kong Haafon ivrigt bengiven, medens Eogan dDerimod nu var flotff 

findet. Det fynes nu i nogle War at have været forholdsvis roligt paa 

disſe Kanter. Ut Magnus, ligeſom fin Fader og fin Broder, fiden (1256) 

beføgte Den engelffe Konges Hof for at modtage Nidderflaget, ved bvile 

fen Lejlighed ban nod megen re og fif herlige Gaver, var ingen De- 

monffratton mod Kong Haafon, og fan fun betragtes fom Efterfommel- 

fen af en fraditionet Skik Magnus”s Familie, fær Da Det endnu ikke 

var brugeligt at Den norffe Konge meddelte Ridderværdigheden,  bvilfen 

Døg en Mand i Maqnus”s høje Stilling ej godt funde undvære ved fine 

byppige Berorelſer med ſkotſke og engelffe Stormænd. Ved denne Lej- 

figbed fod Kong Henrik et Brev udgaa til alle fine Befalingsmænd, at 

ingen maatte modtage Harald Gudrødsfon eller Ivar, Der fljendigt 

havde dDræbt Kong Ragnvald, eller Deres Medfkyldige 1), bvilfet vifer, 

at Magnus fod det være fig magtpaaliggende at hevne fin Broders Drab. 

Om Forholdene paa Orfnøerne i Denne Tid veed man lidet eller 

intet. Magnus, Jon Jarls Gfterfølger *), døde 1239, og efter ham 

fulgte en Gilbigrid eller Gilbert, der ej fynes at have været hans 

Søn, men bans Frænde; Denne Gilbert efterfulgtes af fin Søn, der 

figefedes beed Gilbert 3), og efter Denne, Der døde 1256 *), fulgte igjen 

Sønnen Magnus. Det er forben navnt, at Denne Linje, bvor Navnet 

Gilbert faa hyppigt forefommer, paa fædrene Side ftammede fra FJar- 

ferne af Angus, og at Magnus, Jons Eftermand, tillige fandfonligviis 

var bans Datterfon. Saa vidt man fan ffjønne, var Der fra Kong Haa- 

fons Side intet at klage paa De her nævnte Orknojarlers Troſkab, uag- 

fet Der nu næften iffe vandt norſkt Blod i deres Aarer 3), vg De tillige 

1) Ge Kong Henriks Brev af Vide Avril 1256 (Rymer I 338). Her figes der 

at Kong Henvif ,omgjordede Magnus med Ridderbeltet“ Panffefeften (16de 

April). Ogſaa Matthaus Parif. beretter (S. 521) at Magnus blev gjort 
fil Nidder af Kong Henrif Paaffedag 1256. 

2) Ge ovenfor I. S. 778. 

3) Diplomet om de orfnøiffe Jarler, fe Historia Norvegiæ S. 23. 

5) Jslandffe Annaler. Han faldes her , Gibbon”, efter em almindelig frotff For- 

fortning for ,Gilbert”, Ut det var Gilbert IL, ej Gilbert I, der døde 1256, 

fan ffjømes deraf, at Magnus allerede var Jarl før 1263. Gilbert I har 

rimeligviis været em gammel Mand; han ffulde dog vel iffe have været 
Magnus's Fader, Gilbert af Angus? 

3) Selv om Fe paa mødrene Side, hvad der vel man antages, flammede fra 
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fom Jarler af Katanes vare den ffotffe Konges Vafaller. Der nævnes 

intet om, bvorledes Gilbert Den den veddede fig ud af De vanfkelige 

Forbold i 1249. 

7. Danſke og lübeckſke Kaperier. Førfte Handelsforlig med Lübeck. Spendt 

Forhold med Danmark. 

Paa den famme Tid, Kong Haafon fom i et uvenffabeligt Forhold 

til Skotland, indtraadte Der ogfaa en Spending med Danmark, der ef 

terbaanden blev alvorligere og alvorligere, indtil Den var paa Nippet at 

gaa over til førmelig Krig. Allerede i Kong Valdemars Levetid omtales en 

Kamp mellem de Danſke og Norſke paa Sfanør 1237, men fom vel fun er at 

betvagte fom et tilfældigt Slagsmaal, opftaaet under Sildefiftet, og fom neppe 

havde noget at betyde å politiff Henfeende. J Danmark berffede ef 

ter Kong Valdemar dDen 2dens Død hans Søn Erik, fenere Faldet Plog— 

penning, fom Konge, men hans Magt var meget indførænket ved De 

Forleninger, Der vare blepne hans Brødre tildelte, idet Abel havde 

faaet Sønderjylland, Chriſtopher Laaland og Falfter, og Knut nordre 
Halland. Abel var gift med en Datter af den bolftenffe Grev Adolf 

den 4de, bvilfen, da ban i Aaret 1239 gif i Klofter, indfatte ham til 

Formynder for fine fre mindreaarige Sønner. Hans Magt var faale- 

Deg vel faa ſtor fom Eriks egen, hvortil fom at Abel var flog, Fraftig 

og fambvittigbedsløs, medens Erik var beftig, fremfufende, og opfyldt af 

vidtfvævende Planer til at gjenvinde fin Faders gamle Grobringsmonar- 
Hi. Da han faaledes ogfaa paaſtod at Holften ftulde erfjende danſk 

Højbed, og fordrede af Abel, at han fom bans Vafall ffulde bjelpe til 

at Dette føede, mod fine egne Myndlingers Interesfe, vægrede Abel fig, 

og Det var nær fommet til Fiendtlighbeder mellem Brødrene, da Der bel 

Digvits blev meglet Forlig, bvorved Abel frafagde fig Formvynderffabet 

over De unge boljtenffe Grever. Men da Abel nu fremkom med Den uri- 

melige Paaftand, at Sønderjplland var bans Fædrenearv, for bvilfen 

pan iffe ſtyldte Erik nogen Lenspligt, fom Det Dog omfider virkelig til Krig, 

idet Erik gjorde FIndfald i det Slesvigſke. Vel fluttedes atter en Stilftand, 

men Fejden udbrød fnart paany, og med Abel toge ogſaa hans Brødre 

Parti, Da De, følgende bans Grempel, ligeledes paaftode at Deres Len 

vare frie Arvebefiddelfer, for hvilte De ej vare Erik nogen Lenspligt 

ffyldige.  Hertil fom nu og, at Erik, fom vide hevne fig paa Lübeck— 

erne, fordi De bavde affaftet hans Faders Herredømme, og gjort fæl 

Harald Maddadhsføn, faa var dog allerede han paa —* Side af ſkotſk 

Herkomſt. 
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les Sag med hans Fiender, lod de lübeckſke Skibe anholde, hvor De 

forefandtes i Danffe Farvande, fornemmelig i Sildefiſket under Skanor; 

Derved maatte Lubecferne blive Abels og bans Brødre Forbundne, om 

De end ikke allerede, hvad Der ber var Tilfoldet, frode i det nøjefte Forbund 

med De bolftenffe Grever, bvilfe De bavde antaget til Deres Forfvars- 

herrer mod en aarlig Afgift. Lübeckerne gjorde Nepresfalier, fornem— 

melfig berjede De i Den pjilige Deel af Landet. De Danfte Farvande 

bleve Derved meget ufifre, thi allevegne fværmede Danffe eller lübeckſke 

Krigsſkibe, Dev iffe engang vegnede Det nøje med at tage eller plyndre 

utedfommende Nationers Skibe. Saaledes toge De Danſke i Grønfund 

nogle norffe Sfibe og plyndrede Dem fuldftændigt, og andenfteds for- 

grebe ligeledes Libecferne fig paa norffe Fartojer. Hvorledes Det lyt 

fedes Erik at ydmyge fine Brødre og aftvinge dem Lenshyding, er det 

ber iffe Stedet, nærmere at udvifle. Vi iagttage fun Kong Haafons 

Skridt i Anledning af de Mishandlinger, de norffe Handelsſkibe havde lidt. 

Forbitret over Den Krankelſe, der faaledes var tilføjet Norge, og vilt 

not med Slagsmaalet ved Bergens Brygger for ti Aar fiden i frifft Minde, 

fod ban om Sommeren 1247 baade De Danffe og tydſke Skibe, der la i 

Bergen, tilbobe beflaglægge, og alt Godfet ombord bringe i Forvaring. 

De flefte af disſe tydſke Skibe vare maaffe fra Lübeck, dog fynes det, 

fom om flere af Dem ogſaa vare fra andre Byer, thi navnlig omtales en 

eller flere Vendlandsfarere, Det vil fige Skibe fra De ſaakaldte vendtiffe 

Stæder, tærdeleshed Roſtock '). Dette traf fig juft, medens Cardinal 

Viljam var i Bergen, eller ogfan fort før hans Ankomſt.  Kjøbmændene 

fra de anholdte Skibe benvendte fig i deres Nod til ham, og bade ham 

fægge et qodt Ord ind for dem hos Kongen, at de maatte fan Deres 

Gods tilbage. Cardinalen opfyldte deres Begjæring, bad Kongen for 
hans Skyld viſe fig naadig mod Dem, og foreftilede ham, at det jo 

iffe egentlig var Deres Sfyld, om Ransmand fra Danmark og Libed 

havde plyndret norffe Kjøbmandsffibe. Kongen fagde Da, at før Cardi- 

nalens Skyld vilde han gjerne vife fig fojelig, og lade Kjøbmændene faa deres 

Gods tilbage, men at ban Dog paa ingen Maade vilde taale Den Skade, 

fom Danerne ideligen tilføjede Nordmændene i Ran og Manddrab. Va- 

verne bleve ogfaa virkelig tilbagegitne Kjøbmændene, fom vare Kongen 

meget tafnemmelige for Denne Gftergivenhed *). Der funde dog af bans 

nys anførte Ytring være Grund til at tvivle, hvor vidt ogſaa De danffe Kjob— 

1) Navnet , Vindlandsfar”, om disfe Skibe er det fædvanlige i den Tids Diplu- 

mer, fe navnlig Kong Abels nedenfor omtalte Tolbanordning af 24de Sep- 

fember 1251, fe Suhm, X. 970, ub. Urfundenbudj S. 160, jvfr. Sartorins 

Geſch. der Hanfe IL. S. 52. 

2) Haafon Haafonsføns Saga Gap. 256. 
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mænd node godt af hans Mildhed, thi Den antyder aabenbart langt 

ftøree Havme mod Danerne, end mod Lübeckerne. Vi erfare ogſaa, at 

fan fod fig Det være yderſt magtpaaliggende, at faa gjenoprettet Den 

gamfe gode Forftaaelfe og Handelsforbindelje med Lübeck, medens der 

ikke findes Spor til at han foretog fig lignende Stridt med Henfyn til 

Danmark; ja der er tvert imod utvetydige Tegn til at hans Stemning 

mod Danmark vedblev at være bøjft uvenlig. Alt dette fremgaar af et 

Par Breve fra Kongen til Libecferne, Der endnu ere vopbevarede, vg 

hvis Indhold vifer, at De ere Dele af em meget ivrig Stviftverling, der 

ni i nogen Tid maa være bleven ført mellem ham og det lübeckſke Raad 

angagende De nys omhandlede Anliggender. Vi ville meddele Indholdet 

af disfe Breve, Da De Deels tjene til at oplyfe Sagens nærmere Sam— 

menbæng å Det hele, deels give en klar Foreftilling om Den Alvor 

og Bejftemtbed, hvormed Haakon vidfte at ſtaa paa fin Ret og overholde 

Rigets og fin Nærdighed, endog naar ban var tilbojelig til at gjøre 

Gftergivelfer for at gjenoprette Fred. „Vi have, figer ban i fin førfte 

Strivelfe, Der rimeligviis ev affattet fidjt i 1247 eller førfti 1248, ,fanet 

eder8 Brev, hvor Ii beel vidløftige Ord og bhoflige Falemaader unde 

ftylde eder mangelunde, og møde Indvendinger med Indvendinger.  (UAltfaa 

havde Raadet i Lübeck tilffvevet Kongen, fandfonligviis efter at De frigivne 

Kjøbmænd vare fømne bjem). Men i denne Sag anfee vi endnu ikke 

vor egen re og vore Underfaatter, Der i faadan Mangde og fan byp- 
pigt bave fidt Stade af Stæderne, tilftrætteligt fyldeftgjørte, med mindre 

Fremtiden maaffee fader os erfare noget bedre. Intet er os nemlig fjæ- 

vere eller bebageligere, end at holde Fred og VBenffab med Dem, Der 

føge Fred og Enighed med os, ikke i ſmukke Ord og Løfter, men i 

oprigtig og rosværdig Gjerning. Vi bede eders Forftandighed vel over- 

veje, om Det virfelig vimer fig fammen, naar I fige: „vi ønffe gjerne 

at bave Fred med eder og eders Underfaatter” og Dog taale at vore 

Kjøbmænd, der bringe fine Varer til eder, faa godt fom i eders egne Hæne 

der, — det øv nemlig I, der bevogte biint fille Hav — plyndres af eders 

Mænd og Lejetropper, ja I have jo modtaget og fljult Novet og Ro— 

verne Paa eengang i eders Stad, fom om disſe i alle Dele havde gjort 

vel, i Stedet for at vore Kjøbmænd burde funne Drage fredeligt forbi 

og imellem eder, og begive fig, om Det behøves, til eder og eders Bor— 

gere fom til en Muur og Befæftning.  Derfom det fun var af den danſke 

Konges Mænd, at de fiden efter plyndredes, vilde vi ikke ulejlige eder med 

noget Spørgsmaal om den Sag. I have ellers gjørt o8 Den Jndven- 

ding, at nogle af vore Mænd hate taget nogle Varer fra eders Med- 

borger Bernhard Stiv, der fant udenfor Funsberg. Det fan dog ikke 

være eder ubefjendt, bvad der nu engang ev blevet Skit og Brug i 
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Skibbrudstilfolde, bvilfet jo rigtignok fnarere funde faldes en ffammelig 

Misbrug, og fom vi inderligt onſkede kunde overalt langs Kyſten for- 

andres til Det bedre; men hvad nu for Reſten de Bernhard fratagne 

Sager angaar, Da bave vi, for eders Venſkabs Skyld, ladet bam Det 

mefte tilbagegive. Naar I fige, at eders Folk iffe far nyde Den dem 

af vor Naade tilftanede Fribed, faa er Dette vel fleet af den Grund, 

at man iffe indrymmer eder førre Frihed ber, end Den, vore Folk nyde 

hos eder. Men da I nu fige og indftændigt forfifre, at I ville fornye 

det forrige Venffab med o8, erklære vi herved, at dette iffe er o8 mindre 

fjært, og at det er vort oprigtige Ønffe, naar I fun ærligt og vedeligt holde, 

hvad I fore. Ii I funne fra vor Side være ſikre og trygge par at 

vi i vort Nige ikke ſkulle fvigte eders Borgere i Deres fovlige Net, men 

at I ftulle finde os beredvillige til at vife eder al fømmelig Gunſt, der- 

fom I Olot ville overholde den venffabelige Forſtagelſe med os ubrøde- 

figt. Sender Derfor om Sommeren, fom fædvanligt, eders Skibe til 
o8 med dDe Varer, Der ere nødvendige for vort Rige, nemlig Korn og 

Malt, og tillader ogfan vore Kjobmend at fjøbe Dette, fan [ænge Dyrtiden 

varer i vort Rige; vi ville igjen heller iffe negte eders Kjøbmænd at fjøbe 

hos 08, bvad de finde fig meft tjenligt. Kun ville vi iffe at vore Kjøb- 

mænd fulle medtage mere lübeckſk Ol, end bvad De behøve til at drikke 

undervej8; thi vort Land gavnes aldeles ikke derved” '). Man feer af 

Dette Brev, at Spendingen med Lübeck egentlig var heel ubelejflig for 

Norge, Der ej funde undvære Filførfelen Derfra, fær Da Der, fiden Kon- 

gen ytrer Det, maa have berffet Dyrtid. Kongen og Folket ønftede der- 

for vilt af inderjte Hjerte Fred; deſto mere mag man beundre Den være 

Dige Holdning, Kongen i dette Brev iagttager, thi uagtet ban tvdeligt 

fægger fit Onſke for Dagen, nedlader ban fig Dog ej til at krybe før de 

ftolte Libecere, men taler ffarpe Afvorsord. Paa Dette Brev «indie 

Der, fom man feer, intet Svar. Det næfte Brev, fra Sommeren 

efter, lyder nemlig ſaaledes: „Vi tilffrev eder nu i Vinter om Fred og 

Enighed mellem os, men fiden vi endnu ej have fanet Svar fra eder, 

ftrive vi herved i Kortbed til eder, t bedre Forbaabning om, at I ville 

overbofde Fred og Venffat med os, hvorfor vi ogſaa fremdeles fende 

1) Brevet, forfattet paa Latin, er tryft i , Urfundenbudy der Stadt Lübeck“ I. B. 

S. 142, efter Originalen i Lübecks Archiv. Kongens ſtore Segl hænger endnu 

ubeffadiget ved.  Uagtet Brevet er udateret, fan der dog iffe være nogen 

Ivivl om, at det er fra den ovenfor angivne Tid, thi deels omtales det i 
det følgende Brev, fom er førevet om Vinteren, og bruger Udtrykket „til Som- 

meren“: Deel8 feer man, at det er Svar paa et Brev fra Lübeck, der maa 

være ffrevet fort efter Menighedens Begyndelfe, da det ſpendte Forhold endnu 

fynes at være nyt og uvant. 
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vore Kjøbmænd til eder med Barer, der ere eder nødvendige. Vi bede 

eder Derfor ogfaa om at modtage dem med VBelvilje, og venffabeligen 

tage dem under eders VBeftyttelfe, bvilfet vi ogſaa ſkulle gjøre med eders 

Kjøbmænd, Der maatte fomme til 08. Vi anbolde end videre om af I 

«tilftaa dem ubindret Fribed til at kjobe, bvad De finde nødvendigt, Vær 

Korn, Meel og Byg, ftjønt I Have negtet andre Kjøbmænd Filladelfe 

til at udføre Disfe Barer. Vi ville nemlig, og det ev fømmeligt, at 

derføm Venſkabet reent og fuldkomment ffal gjenoprettes imellem os, Da 

ogfaa vore og eders Kjøbmænd, Der gjenfidigt fejle til binandens Havne, frit 

fulle funne fjøbe til begge Steders Brug og Nytte, hvad Der bedft vifer 

fig at pasfe for begge" '). Altſaa gjorde Dog, fom man feer, norffe 

Stibe endnu Forføg paa at fejle til Libed. Men Forføgene maa have 

været ubeldige, thi Kong Hanfon faa fig omfider nødt til at anmode 

fin gamle Ben, Kejfer Frederif, om bans mægtige Mellemkomſt. Ii 

ftjønt affat af Paven, var Dog Frederik Den latinffe Cbriftenbeds mæg- 

tigfte Monarch, og Dertil færftilt berettiget til at holde Lübeckerne i Or— 

Den, fom deres umiddelbare Overberre.  Haafon tilffrev Kejferen et Brev, 

hvori ban meldte om De Fornærmelfer, Lübeckerne bavde tilfsjet Norge, 

og anmodede bam fom Deres vette Herre om, udtryffeligen at befale 

dem at fade Nordmændene nyde Fred. Hvad de Gefandter beed, Der 

overbragte Brevet, figes ikke.  Uagtet Kejferen nu af ADderdom, An— 

ftrengelfe og Modgang var fvættet og fygelig, og bavde mere end not 

med fine egne Anliggender at beftille, opfydte ban Dog Kongens Begjæ- 

ring. Han fendte nemlig en Skrivelſe til Lübeck, hvori han gav Den 

forlangte Befaling, og ledfagede Den tillige, fom man maa antage, med 

den Irufel, at ban vilde overdrage Søytsberredømmet over Staden til 

Kong Haafon. I det mindfte gjorde ban Kong Haafon, i en Strivelfe 

han famtidigt udfærdigede til bam, og fom ban rimeligvis affendte med 

De norffe Gefandter, Der bavde bragt bam Haafons Brev, et faadant Til— 

fud fom Det her nævnte, tilføjende at han vilde bædre bam bøjere end 

nogen anden Konge i Verden.  Strivelfen indløb om Sommeren 1250. 

Tilbudet var maaffee meft gjort for at indjage Lübeckerne Skrok, men 

Kongen optog Den i Det mindfte, alvorligt *). Truſelen forfejlede ej 

fin WBirtning, thi Libecerne bleve, fom Det fynes, ſtrax modfaldne, 

og fendte Gefandter til Haafon, for at underbandle om Fred og 

Forlig 3), hvilket ogſaa fom i Stand, paa haderlige Vilkaar for begge 

1) Urfundenbud S. 144. Originalen, ligelebes paa Latin, er i Lübecks Ardiv, 

men Kongens Segl affaldet. 

2) Haafon Haafonsjøns Saga Cap. 275, (Varianterne). 

3) Dette ſees af den her ſtrax efter meddeelte Intimation til ſelve Iraciaten. 

Gefandternes Formand faldes i denne I. (Johannes) af Bardwid. 
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VParter. Det af Kong Haafon i den Unledning udftedte Forligsdocu— 

ment, Dateret Bergen 6te October 1250, ev endnu til. Det er Den 

ældfte Handelstractat mellem Norge og Lübeck, eller overhoved med 

FPydfferne, der er opbevaret til vore Tider ). - Den ev udftedt i Kong 
Haafons eget Navn, uagtet ban fandfonligmis ikke felv var tilftede ved 

Afflutningen og Befeglingen, thi Den er ogſaa forfonet med bans Søns, 
Haafon den unges Segl, og Sagaen figer derhos udtrokfeligt, at Kon- 

gen allerede om Sommeren drog til Throndhjem, hvor han beftemte fig 

til at tilbringe og virkelig tilbragte Vinteren, uden at der nævnes noget 
om, eller endog er fandfynligt, at ban feenbøftes gjorde en Skynderejſe 

til Bergen og tilbage igjen til Ibrondbjem *). Det ev Derfor bhøjft 

rimeligt, at Kongen bar overdraget fin Søn, der fnart foldte fit 18de 

Aar, allerede var trolovet, og havde faaet fit eget Kongefegl, at befegle 

Fractaten paa bans VBegne, fljønt ban for Reſten havde ladet den af 

fatte i fit eget Navn, og vimeligviis felv gjennemgaaet Udkaſtet. Han 

ytrer ber, at ffjønt der hidtil mellem Norges Indbyggere og Lübeckerne 

havde været mangfoldig Uenighed og gjenfidig Tilfojelſe af adffillige For- 

nærmelfer, faa havde Det Dog, overeensftemmende med Herrens Udfaqn i 

Guangeliet „ſalige ere De Fredfommelige, thi de ffulle faldes Guds Børn", 

og i Betragtning af at De ved affendte Gefandter ydmygt havde henſtil— 

fet til bam, efter fin Vilje og Godtbefindende at afgjøre Sagen, beha— 

get bam og bans Raad faatel fom dDenævnte Afjendinger, at al Tviſt ber- 

efter ffulde være bilagt, ligeſom han herved naadigft tilgav Dem, og ffjenfede 

dem fin Velvilje, faa at der nu føulde være falt og varig Fred mellem 

Norges Rige og Staden Lübeck, faavel fom mellem Rigets FIndbyggere 

og Stadens Borgere hver for fig. De nærmere Beftemmelfer lyde faa- 

fedes: Nordmænd og Lübeckere ffulle gjenfidigt have Net til at befejle 

hinandens Havne med Dere8 Varer, og gjenfidigt modtage binanden vel— 

villigt, venffabeligt og fredeligt, faavel hvad Perfoner fom Gods angaar. 

Hvis lübeckſke Borgere angvibes eller foruroliges af deres Fiender, ffulle 

De Nordmænd, der maatte være tilftede, være forbundne til at hjelpe 

dem; den famme Hjelp ſkulle Lübeckerne i lignende FIilfælde være  plig- 

tige at bde Nordmænd. Derhos indrymmede Kongen, at De libed- 

ffe Kjøbmænd, Der maatte fomme til Norge, ffulde nyde faadant 

1) Den opbevares i det Nibedffe Ardiv, og er (fejlagtigt) aftrykt i Thorfelins 

Diplomatarium, nøjagtigt i Urfundenbud I. 145. 

2) Haafon Haafonsføns Saga Gap. 270. Her fan der iffe være nogen Fejlta- 

gelfe med Henfyn til Tiden, da der figes udtryffeligt, at det var famme Som- 

mer, fom Kong Grif i Danmarf blev dræbt, og i Gapitel 275, hvor der hand- 

les om disfe lübeckſte Anliggender, henføres de netop til dette famme Aar, 

da Kong Grif , blev ſvegen“, og i hvilfet Kejfer Frederik døde. 
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Privilegium og faadan Frihed, fom de til nogen fom belft Tid havde 

nydt bedft i Norge. Hvis nogen gjorde Brud paa Denne Fredstractat, 

jtulde iffe Dermed FIractaten felv være ophætet, men Fredsbryderen fun 

drages til Anfvar og lide Straf eller evftatte Staden tilbørligt. Saa 

fænge Nordmændene endnu felv plejede at fare paa Lübeck, var denne 

FIractat lige fordeelagtig for begge Parter, men Det er vaabenbart, at 

jo mere Nordmændenes active Skibsfart ophørte, og Libederne Der 

imod defto flittigere beføgte Bergen, Defto mere udeluftende blev Forde 

fen paa Ddisfes Side, og man fan ikke negte, at De Privilegier, Lübeckerne 

ved Denne Iractat fit, Dannede Grundlaget for den uforholdsmasſigt 

ftore commercielle Overvegt, De fiden erbvervede, og Det utaalelige Han- 

defstyranni, fom De udøvede. Norge var altfan Dog i Længden Den 

tabende Part, uden at man Dog Derfor fan falde Kong Haafon mindre frem- 

fynet, end hans Farfader Kong Sverre, da han holdt fin Fordentale til 

Ivdfferne '). Blandt VBidnerne til Befeglingen nævnes føruden Kong 
Haafon den unge, Junker Magnus, Kongens næftældfte Søn, Biftop 

Arne å Bergen og Biftop Henvif i Hole, Der paa Den Tid opholdt fig 

i Norge, Abbed Sigurd i Munkeliv, Abbeden i Jonskloſter, Gaut paa 

Met med flere Lendermænd, Archidiaconen i Bergen, og endelig Bjarne 
Mofesfon, Der faldes fongelig Gefandt *). Denne Fitel førte han neppe 

fan meget fordi ban oftere benvttedes til Gefandtffaber, fom fordi han 

juft ftod færdig til at Drage fom Gefandt til Lubed for at faa Den 

nys affluttede Fractat vatificeret af Naadet, ligefon ban og paa Ned 

rejfen ftulde overlevere Abel, Der imidlertid, fom befjendt, efter Brode— 

rens Drab den Gde Aug. 1250 felv havde befteget Danmarks Trone, 

et Brev fra Konq Haafon, hvori Denne forefløg han en Sammenkomſt 

til Bilæggelfe af den mellem Norge og Danmart berffende Stvid 5). 

1). Se ovenfor, I. S. 202. 

2) Af alle de her anførte Navne findes fun Begyndelfesbogftavet, men de flefte af Per— 

fonerne fjendes noffon paa dem. Der nævnes vg en „Ph.“ Kongens Frænde, 

hvilfet neppe fan være nogen anden end Folfungen Philip Laurentsjon, Kon- 

gens FJrænde, Sønneføn af Philip Jarl, der faldt ved Afer, thi Han omtales 

i det mindfte om Vaaren eller Sommeren 1249 fom opholdende fig hos Kong Han- 
fon, fandflygtig fra Syerige. Alle hine Navne paa bergenffe Mænd, blandt 
Vidnerne, vife nofjom, at Brevet virkelig, fom der ſtaar, er udftedt i Ber- 

gen, og iffe i Throndhjem, hvor Kongen var; man feer ogſaa af Sagaen at 

Bjarne Mofesføn, em af Vidnerne, fan Dage efter vejfte fra Bergen til Dan- 

marf. Da de to andre Gefandter, Uffatin og Aamunde Haraldsjøn, ej næv- 

neå blandt VBidnerne, have de vel ej været tilftede, men eve indtrufne i Ber- 

gen faa Dage efter Udftedelfen; fandfynligviis ere de da Ffomne fra Thrond- 

hjem. 

3) At Bjarne Mofesføn affendtes med Brev til Kong Abel om Vinteren ſidſt i 

1250, figes i Gap. 270; fiden heder det i Cap. 275, at Kongen, efter at have 
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Da Abel hidtil habde været Lübeckernes Ven, var Der ogſaa Udſigt til, at 

han nu vilde folge Deres Exempel. Samtidigt affendte Kongen ogfaa fin Klerk 

eller maaſke Kantjler, Sira Aſtatin, der ved denne Lejlighed for førfte Gang 

nævnes ?), og Aamunde Haraldsjøn, Søn af den vftere omtalte Birkebeiz 

nerhøvding Harald Stangarfylja, fom Gefandter til Kejferen, for, fom det 

peder, at modtage det ham gjørte Jilbud, eller nøjere at forhøre fig Des- 

angaaende. - Gefandterne vejfte alle, fom det fynes, paa een Gang, ved Vin- 

ternatstid (14de Oct.), fra Bergen til Danmark, bvor Bjarne afleverede fit 

Brev til Kong Abel; Derfra Dvoge De videre, Bjarne, fom Det var be 

ftemt, til Lubect, og de andre lige til Italien. Men da de Helligtve- 
fongersdag 1251 fom til Venedig, fit de børe at Den ſtore Kejfer var 

Død i Firensuola i Apulien fan Uger forud (17de December). Det var 

faatedes unpyttigt at fortfætte Rejfen, og De vendte ftrar om, for at be- 

give fig til hans Son, Kong Konrad i Schwaben. Paa Denne Nejfe, 

beder Det, bleve de tagne til Fange og fatte faft, Der figes ikke af 

modtaget Kejferens Brev, fendte Gefandter bande til Lübeck og til Kejferen, 

hvilfe afrejfte fra Bergen ved Vinternatstid til Danmarf, og fremdeles, at 

Bjarne Mofesføn fom hjem i 1251, efter at have afgjort Sagen med Lü— 

beckerne. Ved at fammenholde disſe Angivelfer fres det altfaa, at Bjarne 

Moſesſons Sendelje til Danmark og til Lübeck var een og Den ſamme, og at 

fan var Den i Sagaen unavngivne Gefandt, der 1250 ved Vinternatstid af- 

gif til Lübeck. Derfor funde heller ikke Abel Ffrive tilbage med ham, men 

maatte fely affende Folf med Svar pan Kongens Brev. Sagaen omtaler 

flet iffe Lubecfernes Gefandtffab til Norge og Iractaten Å Bergen, men figer 

fun at Bjarne fom tilbage fra Libed, efter med Kongens Naad at have gjort 

Sagen af med Lübeckerne, ſaaledes at de og de Norſtke gjenfidigt ffulde funne 

fefle til hinanden i Fred. — Dette ev fet at forklare deraf, at det af Kongen 

udftedte Document, Hvoraf ovenfor er meddeelt Uddrag, indeholdt Kongens For- 

pligtelfe til Libecferne, og fom faadant iffe var beftemt til atopbevares i det 

norffe, men i det lübeckſte Ardiv, Hvor det endnu findes; Sturla Thordsføn, 

Der fiden førev Haafons Saga, tildels efter Breve“, kunde ſaaledes iffe 

fjende noget til det, medens man derimod å det morffe Ardiv havde et lig- 

nende Forpligtelfjesdoenment, udftedt af Lübecks Raad til Nordmændenes Sit- 

ferfed. Det var dette Document, eller, fom vi nu vilde falde det, en Rati⸗ 

fication af Tractaten, fom Bjarne afſendtes for at hente, og fom han hjem— 

bragte i 1251. 

Affatin, hvis Fitel „Sira“ vifer at han var gejftlig, brugtes, fom det vil 

fees, allerede af Kong Haafon i mange vigtige Sendelfer. J Uarene 1263 
og 1264 faldes han Kantfler, og højft vimeligt er det, at han allerede længe 

havde beflædt dette Embede. Det er neppe muligt at Han, fom nogle have anta- 

get, fan være den famme Affatin, Nbbed i Hovedø Klofter, der deeltog i Rigs— 

modet 1223. Thi da han fom Abbed vel mindft dengang maa have været om- 

fring 40 Aar gammel, altfaa fod c. 1180, vilde han, Da han Døde 1277, have 

opnaaet em Alder af henved 97 Aar. Desuden ev Det iffe vimeligt, at en 

Abbed frulde forlade fit Klofter for at blive Sakularpreſt, 

— 
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hvem, indtil Konrad fod dem udløfe 1). Deindfandt fig fiden hos ham, 

og han tog nof far venligt imod Dem, men, tilføjes Der, De opnaaede ej 

hvad de vilde have udvirket, om hans Fader Kejferen havde levet. Sa— 

gen var den, at Konrad havde for liden Magt, og desuden altfor Meget 

med fine egne Anliggender at beftille, til at funne udrette noget før Kong 

Haaton. — Hermed var da, fom Det fynes, al videre ale om Haakons 

Stytsberredømme over Libecd forbi.  Gefandterne fom tilbage til Norge 

ved St. Hansdags Fider, og bragte Kong Haakon, bvilfen de tvaf i 

Bergen, Cfterretningen om Kejferens Død, bvilfen ban betlagede faare 

meget. Bjarne Moſesſon var rimeligvis allerede tidligere kommen til- 

bage fra Lübeck med NMatificationen af Fovliget, eller en Gjenpart af 

dette, udftedt af Raadet i Lübeck. Men endnu før VBjarnes Filbage- 

fomft havde Kong Abel fendt Brev til Kong Haakon, hvori ban lovede 

at møde ham perfonligt ved Gota-Elven den nælte Høft. I den Anled- 

ning begav Kong Haafon fig mod Høften til Viten, og indfandt fig til 

beftemt Tid i Gøta-Elven. Man lovede fig meget af Sammentomften, 

ja der var endog ale om et Giftermaal mellem Kongens anden Søn, 

unter Magnus, og Abels Datter. Men man ventede og ventede for- 

gjeves, og bverfen Kong Abel eller nogen anden af de Danfte Herrer lod 

fig fe. - Da fejlede Kongen lige ned til Muftrefund i Halland, for at 

høre fig for, hvor Den danſke Konge blev af; ber traf han em heel Deel 

vendiffe og andre Kjobmandsſkibe, der rimeligviis fom lige fra Skanor, 

bvor Abel juft bavde været og udftedt en Toldanordning, nærmeft vedkom— 

mende Vendlandsfarerne 2). Af Folfene ombord paa Disje Skibe erfarede 

Kong Haafon faa meget, at Abel flet itte havde i Sinde at indfinde fig 

til Mødet 3). Han vendte Derfor tilbage, og fejlede ind til Oslo, hvor 

ban tog fit Binterfæde, og hvor han agtede at bolde fin Søns, Kong Haa- 

fon den unges, Bryllup med Richiza, Den fvenffe Byrge Jarls Datter. 

Da Haafon nu faaledes traadte i Den nærmefte Forbindelje med Byrge 

Jarl, Sveriges Styrer, og Denne berefter ogſaa tog virfjom Deel i de 

norffe Underbandlinger med Danmark, ville vi, inden vi gaa videre i at be— 

vette om Disfe, fafte et BLE paa Forbodene i Sverige og De Berørel- 

fer, hvori Haafon hidtil havde ftaaet med Magtbaverne i Dette Rige. 

1) Muligt at deres Fangſling ſtaar i nogen Forbindelſe med be Foranſtaltninger, 

der nødyendigviis maa have været trufne i Anledning af det ffammelige Mord- 

attentat paa Kong Konrad af Viffop Albert i Regensburg og Abbeden i St. 

Gmeran den 28de Decbr. 1250. I den almindelige Forvirring og Forbitvelfe 

fan ber være faldet em ugrundet Mistanfe paa dem. 

?) Se Suhms Hift. af Danmark, X. &. 970, Urfundenbud, S. 160, Brevet 

er dateret Skanor, den 24de September. 

3) Haafon Haafonsjøns Saga Cap. 270. 



1247—48. GSvenffe Anliggender. 79 

S. Gvenffe Begivenheder.  Byrge Jarl. Kong Haafons JForlig og nær- 

mere Forbindelje med Denne. 

I Sverige berffede fiden Knut dDen langes Fald ved Sparfetra 1234 

Kong Grit Erifsføn, Den fidfte UEtling af Erik den helliges Stamme. 
Men hans Kongedømme var fun et Kongedømme af Navn, da den mæg- 
tige Folkunge-Mt, fornemmelig Benedict Folfesføns Linje, nu engang havde 

erbvervet en Overvegt, Der gav Den Det virkelige Herredømme i Landet. 

Konq Erik var desuden fvag paa Legeme, balt, ftammende og Åejfende 

i fin Tale 2), faa at ban ep var fynderlig ſkikket til at optræde vffent- 

figt og fætte fig i Mefpect bos fine Underfaatter, og Det faldt Derfor næ- 

ften af fig felv, at Negjeringen paa hans Vegne førtes af Jarlen, bvis 

Gmbede fiden Byrge Brofas Tid næften fan figes at bave været avve- 

figt i Folfungernes VEL. Knut Langes Tronkrig var egentlig at be- 

tragte fom en Krig mellem Medlemmerne af denne VEE indbyides, eller mel- 

fem Benedicts og Knut Folkesſons Linjer *), om Magten, og Den op- 

hørte heller iffe ved Knuts Fald, men fortfattes fremdeles, nælten lige 

faa fænge fom Kong Grif fevede. Da Cardinal Villjam i Slutningen af 

1247 fom til Sverige, forefandt han Der endnu, fom allerede ovenfor 

nævnt, indvortes Kriq og Uro. „Da vi fra Norge ilede til Sverige”, 

faa Iyde hans Ord, ,fandt vi dette Rige baade i timeligt og aandeligt 

Henfeende næften overalt forunderligt og ynkeligt bjemføgt af Uroligheder, 

tbi Der berffede en beftig Kriq mellem Kongen og nogle Høvdinger, 

hvoraf Der foraarfagedes mange Manddrab, Ildspaaſattelſer og Ran“ 3). 

Han nævner ber Kongen, fom Den ene af de frigførende Parter, fordi 

Krigen førtes i bans Navn, men den egentlige Regent og Hovedmand 

for det fongelige Parti, eller vettere Det Parti, fom bavde Naadighed 

over Kongen, var Jarlen Ulf Faſe, Søn af Karl den døve, Byrge 

Brofas Broder. Cardinal Villjam figer felv i famme Strivelfe, hvoraf 

bine Ovd ere anførte, at Jarlen naſten ganffe regjerede Landet, og noget 

fignende ytres Den norffe Kongefaga *). „Detlykkedes os”, figer Cardi- 

nafen, ,ved vor Herre Gbrifti forunderlige og merfelige Mellemkomſt at 

faa meglet Fred, efter at vi bavde plejet mange Underbandlinger mel- 

fem de ftridende Parter med begges frivillige Samtykke"; og Det 

var under Denne Vvedstilftand, at Det vigtige Mode blev holdt i 

Skeninge, bvorom der tidligere er talt, og hvis Beſtemmelſer Cardinal 

) Haafon Haafonsfens Saga Cap. 267. 

?) Se Stamtavlen No. 9. i foregaaende Bind. 

3) GSfeninge Mødes Statuter, Liljegrens Dipfomatar I. No. 359. 

2) Haafon Haafonsjøns Saga Gap. 259: , Ulf Jarl Fafe var Den der meft raa- 

dede for Landet i Sverige med Kongen”. 
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Villjam offentliggjorde i det Document, fom ban indleder med biin før- 

gelige Stildring af Jilftanden i Riget. Freden blev dog ikke af lang Va— 

righed, og faa vidt man fan ffjønne, maa Kong Knuts Søn, Hr. Holmger, 

og Dennes Stiffader, Hr. Philip Laurentsføn, Datterføn af hiin Pbilip 

Jarl, der opholdt fig ved Kong Sverres Hof og faldt ved Ufer 1200, den 
hele Tid have haft fiendtlige Planer føre, eller indtaget en mistænkelig 

Stilling ). De mægtigfte af Folfungerne næft Ulf Jarl, var Byrge 

1) I den ſtorre Riimfrønikfe ftaar fun at Holmger (iffe Hollinger, fom man faa 
ofte har Læft) flygtede til Geftrifeland, hvorfra Kong Erik lod ham bringe 

tilbage og henrette; men mellem Gparfetra-Slaget og Holmgers Henrettelfe 
1248 ligge 14 Aar. Da Haafon Haafonsføons Saga Cap. 262 taler om at 

Philip Laurentsføn havde været  Holmgers ftørfte Støtte”, og at han ved 

Holmgers Henrettelje maatte flygte fra fine Gjendbomme, fynes man heraf at 

maatte flutte at der fra Holmgers Side den hele Tid er øvet Fiendtligheder. Paa 

famme Sted i Hanfon Haakonsſons Saga flaar der udtryffeligt (vel at merke i de 

gode Haandffrifter), at Philip havde været gift med Holmgers Moder Elin, 

Datter af Peter Strangesføn (nödur konungs i Varianten fra Girfpenil er 

aabenbart fun Fejllæsning for möbur hans, fom baade Flatøbogen og Den 
ftocholmffe Goder have). Altſaa er det Flart, at Philip Laurentsføn var Holm- 

gers Stiffader, hvilfet ogfaa aller bedft forklarer, hvorfor han, ffjønt han 

egentlig hørte til ben anden Folfunge-Linje, dog tog fig af ham. Thormod Tor— 
vesføn (IV. 276) har paa en højft forvirret Maade, der ingen Mening giver, 

gjengivet dette Sted, og denne Omftændighed, i Forbindelje med Fertudga- 

vernes GSlethed, er vel Uarfag i at det her angivne Paarerende-Forhold 

ej, fom det fynes, hidtil har været tilbørligt bemerfet. Med Henfyn til den 

nys nævnte Elins, Knut Langes Enkes, og Hr. Philips Huftrues, Herkomſt, findes 

der imidlertid to aldeles forffjellige UAngivelfer.  Haafon Haakonsſens Saga gjør 
hende, fom vi have feet, til em Datter af Peter Strangesſon, hvilfen ej fan 

være nogen anden end den danffe Herre af dette Navn, der var gift med Ws— 

bern Snares og den fvenffe Fru Elin eller Helene Guthormsdatters Datter 

Sngeborg. Riimkroniken figer derimod, at Kong Knut var gift med eu 

Syfter af Kong Grit Eriksſon. Den fremmer fun med Sagaen å at bengvne 

fjende Helene. Her maa man dog give Sagaen ubetinget Fortrinnet. For 
det førfte vifer den fig i alle andre Stykker yderſt nøjøgtig; for det andet er 

den forfattet famtidigt med Begivenhederne, og man feer bdesuden af Anna- 

ferne (ved 1259), at Forfatteren, Sturla Thordsfon, perfonlig kjendte og 

havde talt med Grfebiffop Folfe Jonsjøn, deg felv hørte til Folfunge-AStten 

og funde give han de meft authentiffe Notitfer, ej at tale om de mange 

Mænd i Norge, der havde feet og fjendt Philip Laurentsføn under hans Op- 

hold i Landet, og funde berette Sturla om hans Familieforhold.  Hertil 

fommer og den GSandfynlighed, Navnet Elin eller Helene giver Sagaens 

Ord, thi fom Datterdatter af Fru Helene Guthormsdatter er intet rimeligere 

end at den yngre Helene var vpfaldt efter Mormoderen. Fremdeles ſynes 

endog Hronologiffe Grumde at tale mod Riimfronifens Angivelfe. Naar He- 
fene, Knut Langes Enke, ſtulde være Syfter af Erik Grifsføn, eller Datter 

af Kong Grif Knutsføn og Dronning Richiza, der ej blev gift for 1210, 

finde hun altfaa felv ifte være fød førend 1211 eller 1212. Hendes Søn 

med Knut lange fan da ej være fod førend i det aller tidligfte omkring 1228 
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Magnusføn af Bjelbo, yngre Broder af Wſtkil Lagmand, Kongens 

Svoger; han var nemlig gift med hans Syſter Ingeborg. De øvrige 

meft anfeede Foltunger af den benedictffe Linje vare Ulf Jarls Broder, 

Hr. Karl, hans Søn, der ligeledes bed Karl; den før omtalte Magnus 

Broke, Søn af Knut Benedictsføn med Kong Knut Crifsføns Datter, 

og bans Søn, Knut Magnusføn '), famt endelig Byrges Broder 

Eliv *). Af den knutſke Linje nætnes derimod Sune Foltesføn, gift 

2 

— 

— 

eller 1230. Men i faa Fald maatte han paa den Tid, Faderen faldt, have 

været et fireaarigt Barn, medens Niimfrønifen og Gricus Olai fynes at 

antage fam myndig og fuldvoren; han faldes ogfan ved fin Død Miles d. e. 

Ridder, hvilfet han neppe funde være bleyen førend han var 20 Aar gammel. 

Hans Fødfel falder fanledes fnarere omfring 1215, da den Datter af Kong 

Grif, der ffulde være hans Moder, enten felv endnu ej var fød, eller Fun et 

fpædt Barn. — Lagerbring giver her ingen Oplysning, da han, paa de tre 

Steder, han omtaler Knut fanges Slwgtffabsforhold (11. S. 311, 338, 467) 

paa det forunderligfte modfiger fig felv. — Hvad Philip Laurentsjøn angaar, 
da have vi ligeledes i Haafon Haafonsføns Saga Vidnesbyrd for, baade at 

han var em Datterføn af Philip Byrgesføn Jarl (Gay. 262), og at hans Fa- 

der hed Laurents (Cap. 266). Denne foldes i fyenffe Slægtbøger, uvift med 

hvad Net, Lars af Rumby. Af Brevene i Liljegrens Dipl. No. 895 og 896 

feer man, at denne Laurents havde to Sønner, Philip og Peter, og at denne 

igjen havde tvende Sønner, Philiv Petersføn, og Laurentius, Gøternes Lag- 

mand. Denne var fandfynligviis den famme, der 1245 bortførte Dronnin- 

gens Svfter Benedicta. Af No. 181 og 182 ſees igjen, at Laurentius den 
ældre havde to Brødre, Beter og Sigtrygg, og at de igjen vare Sønner af en 

Hr. Benedict Matthæusføn. Den i No. 229 (ved 1224) forefommende Hr. 

Philip Kathrinesføn, hvilfen Benævnelfe vifer at hans Moder maa have været 

af fornemmere AÆt end han, var fandfynligviis den famme fom Philip Lau- 

rentsføn, hvis Moder faaledes hed Katharina. Det er almindeligt antaget, 

at Philip Laurentsføn blev dræbt ved Herrevads Bro 1251, men i de fvenffe 

Krenifer ftaar, at det var Philip Petersføn, og Haafon Haafonsføns Saga 

Gay. 272, 274 figer heller iffe udtryffeligt at det var Philip Laurentsføn. 

Fvert imod, efter at denne er omtalt i Gap. 266 fom opholdende fig Hos Kong 

Haafon, heder det i Gap 272, at Kong Knuts Søn Philip og en anden Hr. 

Philip fom til Kongen; dette fynes fnarere at vife, at her ogfaa menes en 

anden end den tidligere nævnte Philip Laurentsføn, om hvem der ingeniteds 

meldes, at han har fort den norffe Konges Hof. 

Om Magnus Brofe og hans Søn Knut er der ovenfor talt, III. &. 747. 

Ogſaa her Have de ældre fvenffe Genealoger, trods Sagaens vene og klare Ord, 

gjort et unodigt Røre, fe Lagerbring Vil. S. 466. I Chron. hos Langebek I. S. 

390 heder det, at Magnus Broke, felv Søn af Knut Grifsjøns Datter Sig- 

vid, var gift med ſin Goufine Katharina, Grif Knutsjøns Datter. Er dette 

rigtigt, har hiin Katharina dog vel fun været en uegte Datter, fe nedenfor 

S. 88. 

Bed en Misforftaaelfe af Udtryftet i Brevet hos Liljegren No. 405, har Lagerbring 

S. 469 antaget den Gliv, der her nævnes for en Broder af Ulf Jarl, medens 

Mund. Det norffe JFolls Hiftorie. IV. 6 
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med Kong Sverkes Datter Helena, (ban fynes dog ikke at have levet 

paa Den Tid, vi her bave for o8 *), hans Broder Holmger Follesjøn, 

Knut fanges anden Søn Pbilip, og maaffe Hr. Karl Kvefa og hans 

Brødre, Sønner af en vis Jon Engel, om hvem man veed at han var 

beflægtet med Foltungeftammen, uden at man dog fjender det egentlige 

GSlægtftabsforhold *). Kong Erik felv havde i 1243 egtet Katharina 

Sunesdatter, Hr. Holmger Foltesføns Broderdatter, og var faaledes 

traadt i Svogerffab med den knutſke Linje, uden at Dette Dog gjorde 
nogen Forandring i hans Forhold til Ulf Jarl, tbi Holmger Foltesføn 

felv, der paa en vis Maade var Dronningen i Faders Sted, fynes al- 

tid at have holdt med det mægtigere Parti. 
GStjønt der nu var hengaaet 22 Yar fiden Kong Haafon gjorde 

hiint Tog ind i Vermeland, var Der dog et ſtort Parti i Sverige, fom 

aldrig funde glemme Det, og betragtede Det fom en Fornærmelfe, der 

maatte bevne8. De idelige Uroligbeder havde imidlertid optaget de Svenfke 

fanledes, at intet Skridt i dette Henfeende var blevet gjort, ifær Da Ulf 

Jarl var meget venffabeligt findet mod Nordmændene. Men aldrig faa 

fnart havde Cardinal Villjam faaet meglet Fred, førend Denne Sag ſtrax, 

fom det fynes, blev bragt paa Bane, og uagtet Ulf Jarl, og fitfert 

ogſaa Cardinalen, fraraadte påa Det indftændigite noget fiendtligt Stridt 

mod Norge, fit Dog De andre mere bevnlyftne Herrer Drevet igjennem, 

at der endnu famme Vinter, fom Cardinalen opboldt fig i Sverige, 

fendtes en Gefandt til Kong Haafon, for at fpørge, bvad ban vilde 

give i Gritatning for den Ufred, ban havde øvet i Vermeland.  Gefand- 

ten bed Ivar Thorſtensſon af Dal; han indfandt fig hos Kongen, i 

Oslo, hvor ban tilbragte Vinteren efter Kroningen, medens tillige, fom 
ovenfor berettet, Kong Harald af Man opboldt fig bos bam og blev 

troføvet med hans Datter, Fru Cecilia. Til Ivar FIborftensjøns Fo— 

refpørgfel fvarede Kong Hanfon, at det ej var for fin Fornsjeljes Skyld 

eller af Kaadbed, at ban bavde brændt i Bermeland; ban havde vift 

iffe umaget fig over Eidſkogen, derfom iffe Vermerne bavde underftøttet 

Ribbungernes Oprørsflof i at øve Ran og Manddrab i Norge, bvorved 

mangen en brav Mand var fommen af Dage. Men fiden Anken frem- 

det derimod et Gliv, Byrges Broder, fe No. 891. I Brevet No. 536 har 

Liljegren urigtigt løft E. fom Ericus i Stedet for Elavus, ffjønt der ſtaar 

udtrykkeligt Byrgeri quondam ducis germanus*, 

1) Han levede enduu i 1240, fom man feer af Brevet No. 302 hos Liljegren. 

2) Se Haafon Haafonsføns Saga, Gay. 280, jvfr. Liljegren, Brev No. 442, 

535. Af No. 538 fres, at Jon Engels Sønner med flere andre vare Fræn- 

der af Karl, Ulf Jarlé Søn. 
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fatte8 fra begge Sider, var Det bedjft, at Hoøvdingerne felv fom fammen 

og underbandlede med binanden; ban foreflog Derfor at De førftøommende 

Sommer ſkulde holde et Møde ved Elven, bvor begge Nigerne ſtodte 

fammen. Dette Star og Forflag bragte Ivar tilbage, og der blev 

fiden fra fvenff Side fraret, at man antog Forflaget, og at Høvdin- 

gerne føulde indfinde fig til Den angivne Iid. Kong Haafon begav fig 
om Vaaren tilbage til Bergen, hvor ban, fom det ovenfor er berettet, 

bøjtideligboldt fin Datter Cecilias Bryllup med Kong Harald paa Man. 

Han fod imidlertid de Mænd tilfige, fom ban agtede at bave med fig 

paa Toget eller, fom det faldtes, Stevne-Ledingen, ned til Gøta-Elven. Det 

gjaldt ved Denne Lejlighed, at vife fig med en imponerende Styrke. Det 

tvaf fig maaffee belejtigt for Kongen at de to andre Konger eller Aſpi— 

ranter til Kongedømmet i Svyderøerne, Eogan og Duggall, juft indfandt 

fig bos bam, fom vi ovenfor bave omtalt, før at aflægge ham Ddereg 

Hyldeſt og modtage Kongetitel. I Stedet for Harald, der ſkulde vejfe 

hjem famme Hoſt, funde nu begge eller idet mindfte en af Dem følge 

bam paa Toget, og vife Svenffen, at ban ogfaa talte Konger blandt 

fine Vaſaller. Blandt de Filfagte var derhos Erfebiffop Sigurd og 

mange Herrer fra Den nordlige Deel af Landet; Disfe ffulde Drage til 

Lands fil Oslo og flutte fig til det øvrige Tog i Viten. - Kongen forlod Ber- 

gen Port efter Brylluppet, Der ftod omtrent midt i Juli, og fejlede ſyd— 

efter, for at komme til Bifen. Det er allerede forben omtalt, at ban å 

Eldoſund ved Stordøen gav Eogan Kongenavn, og fod han vende tile 

bage til Bergen, medens han Derimod beboldt Duggall bos fig. I Vi- 

fen fom, efter Uftalen, meget Folk til ham, de flefte vare til Het. 

Hans Flaade beftod af 30 i det bele taget ſtore Skibe, og bans 

Folkeſtyrke var betydelig, neppe under 3000 Mand. Erkebiſkop Sigurd 

og De øvrige Herrer nordenfra vare Dog endnu iffe anfomne, og Kon- 

gen maatte ligge meget fænge ved Dyngo *) og vente paa Dem. Dette 

var ubeldigt, thi Derved bindredes ban fra at indfinde fig til Mødet paa 

den aftalte Tid, og heraf fulgte igjen, at Modet felv ej fom i Stand. 

Konq Erik havde nemlig famlet en betydelig Styrke i Sverige, og i Spidfen 

for Den, famt ledſaget af Ulf Jarl og fin Svoger, Hr. Byrge, begivet 

fig fil Ljodbuus. Men ber var Kong Haafon endnu iffe fommen, og 

Da Den fvenffe Hær fun var Daarligt forfynet med Proviant, maatte man 

om en føje Tid, da Forraadet gif op, føre Dem tilbage igjen til Svi- 

tbjod, uden at oppebie Den norffe Konge.  Hertil fom ogſaa at Ulf Jarl 

følte fig fog og følgelig lidet oplagt til at pleje politiffe Underhandlin— 
ger. Han døde fort efter, til Svearnes ftore Sorg, heder det, og nu 

1) Dyngø er en fiden O ſtrax udenfor Tanums Sogn. 
G * 
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fit man andet at tænfe paa, end at afgjøre Frætten med Nordmændene. 

I bans Sted blev Byrge Maqnusføn, Kongens Svoger, gjort til Jarl, 

og ban afløfte bam ganffe fom Landets egentlige Regent. Den herſke— 

ſyge Byrge lod fig det førft være magtpaaliggende at ſikre fig felv i fin 
hoje Stilling, og derfor [od ogſaa Kongen og han, fom det beder, (det vil 

egentlig fun fige, Byrge alene) den før omtalte Holmger, Knut fanges Søn, 
gribe (Der figes ikke hvorledes) og henrette *). Hans Stiffader Philip 

Laurentsføn maatte forlade fine Gjendomme og gaa i Landflygtigbed. 

Da Kong Haafon fom til Kongebelle, var Det allerede Høft, og de 

Svenſke forlængft borte. Han blev dog liggende der nogen Tid og af 

gjorde en Deel nødvendige Sager. Imidlertid maa ban have erfaret, 

hvad Der var foreganet i Sverige, thi han fendte paalidelige Gefandter, 

nemlig Den forben omtalte Einar Smjørbak, Lagmanden Gunnar Grjon- 

baks Søn (der fiden blev Erøebiffop) og Olaf Provft og i Svitbjød til 

Byrge Jarl, med Forefpørgfel om, hvad Beftemmelje Sveafongen vilde 

tage med Henfyn til Den endnu uopgjorte Ivift. De havde dog ogſaa endnu 

et andet og, fom Ddet fynes, ganſke bemmeligt Erende til Jarlen, nemlig 

at foreflaa et Giftermaal mellem hans Datter Richiza og Kong Haakon 

Den unge ?*), Da Der paa Den Maade bvedft vilde funne oprettes Fred og 

Venſkab mellem begge Rigers Styrere. Kong Haafon betvagtede alt 

fan Byrge ligefrem fom Sveriges egentlige Megent, og paa Det nærmefte 

fom fin Ligemand. Kong Eriks Cyteffab var barnløft, og De Flejte, 

hvoriblandt Haakon felv, ventede vel allerede, at Byrge, eller Dennes 

æfdfte Søn, vilde blive Konge i bans Sted. Giftermaalet mellem Han- 

fon den unge og Nidiza vilde fanledes forene Sveriges vordende Konge- 

Et med Norges. Og Richiza var Desuden, fom Svfterdatter af Kong 

Erik, udfprungen ſaavel af det ældre fvenffe Kongebuus, Erik den belli- 

ge8 Mt, fom af det Danfte: hendes Mormoder, efter bvilfen hun var 

opfaldt, var nemlig Kong Valdemar den 2dens Syfter 3); bendes Mo- 

1) I de ftodholmffe Minoriters  Diarium, indført i Fants Seriptores IL S. 

67—82, omtales Byrges Ophøjelje til Jarl, Ulfs Død og Holmgers Henret= 

telfe alt under et Datum, 19de Februar. Angivelſen fan naturligvis fun 

gjelde een af disje Begivenheder, men den ev lige fejlagtig for dem alle, thi 

Sagaen melder udtryffeligt, at Ulf Jarl døde om Høften, at Byrge ſtrax ef- 

ter blev Jarl, og at Holmger derpaa henrettedes. 

2) Haafon Hanfonsføns Saga Gap. 264. 

3) Ge ovenfor IL. S. 29. Richiza, Kong Valdemars Syfter og Erik Knuts- 

føns, Sveakongens, Huftru, var igjen oyfaldt efter fin Mormovder, Ridiza 

eller Sventoflava, Datter af den polfte Hertug Boleflav fraimufti, og gift 

førft med Magnus den frerfe, Kongei Gøtaland, dernæft med Volodar, Fyrſte 

af Minſt, fidft med Sverke Kolsjøn, Konge å Sverige. Fra Denne polffe 

— 
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Der var altfag Den Daværende Danffe Konge Eriks og Hertug Abels Sv- 

ffendebarn. — Gfter at bave fendt Gefandterne affted, vendte Kongen til- 

bage til Funsberq, bvor ban gav fine Mænd Hjemloty; fiden drog ban 

ind til Oslo for Der at tilbringe Vinteren. Forend Erkebiſkoppen vejfte 

hjem til Throndhjem, indviede ban tvende Biffopper, nemlig Haafon 

til Biftop i Oslo, efter Den VBaaren forud afdøde Ihorfell, og Herve 

til Biftop i Orfnøerne, efter Den fo Aar forud afdøde Jofrey. Om 

disſe firfelige VBegivendeder vil Der nedenfor nærmere blive handlet. 

Gefandterne fom iffe tilbage førend om Vinteren, men bragte den Be 

fed, at Jarlen bavde fundet fig meget fmigret ved Giftermaals-Forfla- 

get, og at ban fra Den Tid af, Da De rykkede frem med Dette, „var me- 

get findere end før”, og ytrede at ban gjerne vilde være Kong Haafons 

Ben. Han foreflog felv en ny Sammenkomſt ved Elven næfte Sommer, 

bvor De perfonligt funde tale nærmere med binanden om Denne Sag. 

Omtrent paa famme Tid, Gefandterne fom tilbage fra Sverige, var det 

at Kongen evfarede fin Datter Cecilias og Svigerſon Kong Haralds 

Undergang. Men Sorgen Derover, og Den fornvede, ja næften fordob- 

lede Agtpaagivenbed, ban nu maatte ofre De ſyderoiſke Ynliggender, 

afboldt bam dog iffe fra, med uforandret Iver og Kraft at drive paa 

Den belejlige og fordeelagtige Afyjørelfe af de fvenffe Affærer, Der 

nu var fat i Gang. Til Syderøerne affærdigede ban, fom vi bave 

feet, Goqan af Argyllz felv udruftede ban om Vaaren en prægtig, tale 

vig og ſterkt bemandet Flaade, for vet at funne vife fiq med Glands 

paa det foreftaaende Møde, og give fine Foreftillinger Det bebørige Ef— 

tertrof. Selv fiyrede ban Olafsfuden; hans Søn Kong Haafon ſtyrede 

det fmuffe Skib ,, Dragen”, bvorom Dder allerede forben er talt. I 

Følge med Kongen var ogſaa den tidligere omtalte Hr. Philip Lau- 

rentsføn, Den benrettede Holmger Knutsføns Stiffader, der, forjaget fra 

Sverige af Kong Erik og Byrge Jarl, nu fom Kong Haafons Frænde 

havde taget fin Tilflugt til bam ). Det kunde fynes noget underligt, 

at Kongen tog bam, Der maatte være Byrge Jarl faa forbadt, med til 

den Sammenfomft, ban ffulde bave med Denne, men maaſkee var Det 

netop bans Henfigt, ved famme Lejltgbed at faa ham forligt med Jar- 

fen, og bans Landflygtigbed ophævet. Det varede en lang Tid, førend 

Ridiza ftammer faaledes det fiben i Danmarf og Sverige faa hyppigt fore 

fommende Navn Ridiza, Regitze, Negisfe, Nitze, 0. f. v. 

1) Haafon Haafonsføns Saga Cap. 266. Det er ovenfor nævnt, at denne Phi- 

flip Laurentsføn upaatvivleligt maa være den Kongen fjære Frænde”, der var i 

Bergen blandt Vidnerne ved Fredstractaten med Lübeck den Gte Detober 1250; 

altfaa opholdt han fig da endnu i Norge. 
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man fif god Vind, men endelig fom man dog affted, og nu gik det lige 

til Elven, hvor Kongen vet fod Det være fig magtpaaliggende, under 

Opfejlingen at udfolde af Den Pragt, han funde opbyde. Roningen felv blev 

ordnet faa, at den funde tage fig aller bedft ud; alle Skibsprydelſer bleve 

anbragte, Skjold hængt ved Skjold langs Skibsbordene v. f. v. I fit 

Kvad om Kong Haafon flildrer Sturla Shordsføn Optoget med glim- 

rende Farter. „Ledingen“, figer han, (d. e. Flaaden) ftranlede af 

Guld, fom om Ildbuer brandt over Fvrftens Flaade; GStjøldmaanerne 

blinfede i tætte Rader over Skibsbordene; Guldet ffinnede langvejs, og 

fappedes med felve Sulen i Glands 1)“. Da Kongen fom til Konge- 

helle, erfarede han at Kong Erik og Byrge Jarl tilligemed mange andre 

Høvdinger vare anfomne til Ljodhbuus med en betydelig Styrke. Ef— 

terretningen om Kong Haafons Ankomſt til Kongebelle med en ſtor og 

prægtig Flaade vakte imidlertid de fvenffe Høvdingers Mistanke vg 

Frygt; De vilde iffe oppebie Nordmændene, og de flefte, tilligemed Kong 

Grit, Drøge længere op i Veftergøtland. Kun Byrge Jarl blev endnu i 

nogen Tid tilbage i Ljodhuus, uden Dog at gjøre Mine til at indfinde 

fig hos Kongen. Snart fif man høre, at ogfaa ban ftulde have vendt 

tilbage, og begivet fig op i Veftergøtland. Dette befræftedes af en 

fvenft Herre, Mattbæus Som *), fom firar efter fremjtillede fig for 

Kongen med den forte Befted: „Byrge Jarl troede at Dette ffulde være et 

fredeligt Møde, men nu, Da han hørte at I bavde fan ſtor en Hær, 

vidfte ban ej, om Dette ftulde betyde Fred eller Krig". Mere fagde 

Matthæus iffe, men begav fig ftrar Vort igjen. Kongen faldte fine 

Raadgivere til fig, og effede Deres Mening om, hvad han ſkulde gjøre. 
Matthæus's forte Fale og hurtige Bortgang næften lige faa fnart fom 

han var fommen, var Dem meget paafaldende. Gunnar Kongsfrænde, 

Der havde Elvefysfel, og var en god Ven af Byrge, med bvem ban nu 

fom Befalingsmand over VBeftergøtlands nærmefte Nabodiſtrikt ofte bavde 

Anledning til at fømme fammen, ytrede, at Jarlen vift vilde vende til- 

bage, naar man fun fendte Bud efter bam. Kongen fendte Da Gunnar 

felv og Fborlaug Boſe med det udtryffelige Paalæg, at de ej maatte 

tale fænger med Jarlen, end Hr. Matthæus med Kongen. Gunnar vg 

Thorlaug tvaf Jarlen i Gøtaland. Han vtrede megen Misfornojelfe 

med at Kongen var fommen faa mandftert. Gunnar foreftillede bam, at 

1) Haafon Haafonsføns Saga Cap. 266. 

2) Sagaen tilføjer om denne Matthæus, at han fiden blev uenig med Byrge 

Jarl. Muligt at han er den Ridder Matthæus, Hvorom Pavebrevet af 24de 

Suli 1254 (Lljegren I. 419) handler. Siden Sagaen falder ham , Herr 

Matthæus”, maa han have været en meget anfeet Mand. 
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dette aldeles ikke var fleet af nogen fvigefuld Henfigt, men alene fordt 

Det nu engang var Skik og Brug for Norges Konger, at fare med ftore 

og vel udruftede Sfibe. Han bad Jarlen Derfor paa Det venligfte at 

vende tilbage vg tale med Kongen. Jarlen indvendte, at Kong Erik var 

dragen beelt til Øftergotland og iffe vel funde vende om igjen. Gunnar 

fvarede, at Det ogſaa funde være Det famme med Kongen, Jarlen var 

dog Landets egentlige Styrer. Da lovede endelig Jarlen, at ban ſkulde 

vende tilbage til Ljodbuus og oppebie Kongen der en lUges Tid. Da 

Gunnar og Thorlaug fom til Kongen med denne Beſked, raadſlog ban 

førft med fine Mænd, hvad herved var at gjøre. Man var enig om, 

at ban burde Drage Jarlen imøde. Der blev følgelig lettet Unfer, og 

Kongen flevnede op ad Elven med bele Flaaden. Veſtgoterne, Der faa 

De mange føore og prægtige Skibe Drage op, Det ene efter Det andet, 

følte baade Beundring og Frygt 1). De afventede med WEngftelfe Mo— 

Dets UDdfald, bhjerteligt ønffende, at Der maatte blive fluttet Forlig, tbi i 

modfat Fald funde Det hænde at Kong Haafon gjorde Landgang bos Dem med 

fin ſtore Hær og ovede Herverf å Deres Bygder. Da Kongen fom udenfor 

Ljodbuus, var Jarlen endnu iffe indtruffen. Han lagde fig derfor med fin 

Flaade lige overfor Byen paa Den norfte Side, ved den faafaldte Thor— 

ftebaffe >), og oppebiede ber Jarlens Ankomſt. Denne Gang blev det 
dog Alvor. Jarlen fom virkelig, og Der blev førft gjennem Sendebud 

ſnart fra Den ene, fnart fra den anden Part handlet om Giftevmaalet 

og Freden. Endelig berammedes et perfonligt Møde mellem Kongen og 
Jarlen. Der blev i den Anledning gjenfidigt flillet Gifler, og Jar- 

fen begav fig Derpaa over til Kongen. Nu gif alt, fom fædvanligt 

naar Hovedparterne felv underbandle med binanden, nok faa godt fra 

Haanden. De vedtoge fuldt og faft, at der føulde berffe Fred mel 

fem Nordmændene og Svearne. Den ene føulde ikke lade Den andens 

Fiender faa nogen Hjelp eller Underftøttelfe i fit Rige. Og til Fredens 
Betrærftelfe blev Det omhandlede Giftermaal beftemt. Kong Haafon Den 

unge, endnu fun 17 Aar gammel, fæftede fig Mihiza, Der vel neppe 

engang var faa gammel, og Brylluppet blev Derfor udfat, indtil Kongen 

1) Haafon Haafonsjøns Saga Cap. 267, og ifær Sturlas her indtagne Vers. 

2) Ihorffebaffe er „Bakken“ d. v. f. Elvebredden, hørende til den her beliggende 

Gaard Thorffe, hyilfet Navn endnu der paa Stedet udtales fanledes, men 

derimod paa Kartet og i Mandtalslifter er fordærvet til, FTorrffog". I Holm- 

bergs Beffrivelfe over Bohuslens II. 280 ſtrives den Thorffog. Gaarden 

ligger i Vifteland8 Sogn, lige over for ,Gammelløs” (gamle Lødøfe), og 

far nu Jærnverf, Mølle, Sagbrug m. m. Man ffulde formode, at her ogfaa 

i Oldtiden, formedelft det lige overfor liggende Ljodhuns's Nærhed, Har været 

et Slags bymæsfigt Anlæg, et Slags norft Jorftad til det fvenffe Ljodhuus. 
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og Jarlen fandt at Tiden Dertil var fommen. Man føiltes Derpaa ad i 

ftørfte Benffabelighed. Jarlen drog op til Sverige, Kongen til Tuns— 

berg, og Derfra til Bergen, hvor han tilbragte Vinteren (1249—1250 1). 

Ud paa Vintren, ved Kyndelmesfetid (den Febr. 1250) Døde Kong 

Erik uden at efterfade fig Børn. Den,nærmefte til Tronen var Syfter- 

fønnen Valdemar, Byrge Jarls Søn; Valdemars Moder, Fru Jnge- 

borg, var nemlig, fom det udtrykkelig figes, berettiget til Den hele Uro 

et vil fige Privat-Arv) efter ham, og bendes Søn var faaledes ganſke 

vilt hans nærmefte mandlige Urving . Men ligefom han var Syfter- 

1) Haafon Haafonsjøns Saga Cay. 268. 

2) Haafon Haafonsføns Saga Gap. 269. Dette Udfagn, der visfelig, fom ned- 

ffrevet af den paalidelige, famtidige og om alle Sager fra førfte Haand un- 

derrettede Sturla Thordsføn, maa faa fuldkomment til Troende, faavel fom 

hvad der for Neften berettes om Kronprætendenterne, vifer end mere, at Knut 

fanges Huften ej fan have været Kong Eriks Syfter, eller overhoved at 

Riimfrønifens Udfagn, fom derfra igjen er gaaet over til Ericus Olai og de 

fenere Forfattere, om Kong Eriks tvende Syftre foruden Ingeborg, nemlig Elin, 

der blev gift med Knut lange, og Mereta, der blev gift med Nils af Tofta, er 

aldeles urigtigt, og at Kong Erik derimod i alle Fald fun havde den enefte egte— 

fødde Syfter, Ingeborg. Thi fun for dette Filfælde vilde Arven efter Erik ude 
futfende tilfomme hende, faa fom Mereta og Clin, eller visfes Børn, ellers 

maatte have været lige berettigede til den med hende; og Philip, Knut langes Søn, 
vilde da iffe fom faadan alene, men mere fom Grifs anden Syfterføn, have været 

lige berettiget til Tronen med Valdemar. Eller den Omftændighed, at ogſaa 

han var Kong Grifé Syfterføn, maatte Dog have været omtalt. Her har alt 

faa Riimfrønifens Forfatter fulgt et uhjemlet Sagn, eller gjort en uheldig 

Gonjectur, eller maaffee endog vpdigtet Forhold, der ej erifterede, for at fmigre 

mægtige WEtter, hvis Herfomft derved funde føres op til Kong Grif. Thi 

dette Sted hører iffe til den gode gamle Deel af Riimfrønifen. Da nemlig den 

foregivne Kongedatter Meretas USt her føres ned til Karl Uffsføn af Tofta, 

død 1407, og denne endog omtales fom allerede død Chan war lagman i 

Upland i fina daghå”), ev det fart, at alt dette førfi er frevet i det 15de Aar⸗ 

hundrede, hovedſagelig for at forherlige Sparre-Slagten, til hvilfen Karl 

ulfsſen hørte. Endog Afftanden mellem Mereta, der, hvis hun var Grif 

Knutsſons Datter, ej funde være fød femere end 1216, og den Å 1407 afdøde 

Karl Ulfsføn bliver, om end iffe umulig, faa dog ufædvanlig fang. Dverho- 

ved fynes hele dette førfte Parti af Niimfrønifen, lige til Byrge Jarls Død, 

at vært højft fejlfuldt og fandfynligviis fenere tilføjet. Allerede Lagerbring 

har faaledes opfaftet grundet Tvivf mod Beretningen om Den faafaldte Junfer 

Karl, der ſtulde Have friftet Folfunge-Opftanden mod Byrge, og fiden være fal- 

den i et Slag mod Litthanuerne. Vi gaa endnu et Skridt videre, idet vi ytre 

den flerfefte Mistanfe om Nigtigheden af Byrge Jarls foregivne Tog med 

FTavafterne, Valdemars Valg i hans Fraværelfe, Byrges foregivne Brede der- 

over, og Jvar Blaas Svar. De ældre, viftnok yderſt fortfattede og mangel- 

agtige, men i bet lidet, de meddele, paalidelige fvenffe Krønifer vide intet om 

Toget til Finland 1249, lige faa lidet har Haafon Haafonsføns Saga endog 

den fjernefte Antydning dertil. Sagaen figer: ,faa fnart Byrge Jarl fom til, 
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føn af Erik Eriksſon, eller Datterføn af Erik Knutsſon, faaledes var 

Knut, Maqnus Brokes Søn, Datterfon af Knut Grifsføn; og endelig 

meente Pbilip, Knut fanges Søn, at ban fom faadan ligeledes kunde 

bave Fordringer par Fronen. Valdemars Stægtftab med den ſidſt af: 

døde Konge, i Forbindelfe med hans mægtige Faders ivrige Beftræbel- 

fer, gjorde Dog at ban, ſkjont mindregarig, med ftor Fleerbed blev ta- 

gen til Konge 8 Dage efter Morbroderens Død. De to andre Kron- 

prætendenter bleve, ſom venteligt var, megen forbitvede over at være 

blevne tilfidefatte, og Knut Maqnusfon begav fig Den følgende Vinter til 

Kong Haafon, for at beklage fig over Den Uvet, han ftulde have lidt, 

og bede bam om Hjelp til at vinde Riget ved Vaabenmagt. Kongen 

havde da fiden Sommeren opboldt fig i Ibrondbjem, bvor han agtede 

at overvintre. Haakon modtog fin Frænde med Venlighed, beboldt bam 

fom fin Gjeft, navnlig i et Selffab Nvytaarsdag (1251), hvor Der var 

en Mængde fornemme Gjefter, fom Knut Jarl, Erkebiſkoppen, begge De 

islandſke Biffopper, o. fl., og bvor Det gif faa prægtigt til, at Kongen 

endog bar fin Krone). - Men paa at underftøtte Knut med Vaaben— 

magt mod Borge Jarl, og bryde det nys indgangne Venſkabs- og Svo- 

paaftode alle (eller efter em anden Læfemaade ,vilde han iffe høre om noget 

andet end”) at hans Søn ffulde vælges til Konge”. Altſaa var Byrge Jarl 

felv tilftede ved Valget, om han endog, førend han ,fom til", havde været i 

Finland. Men at han ej fan have været faa langt borte, fres af den paali- 

delige, faafaldte celfiffe Krønife (Fants Ser. I. S. 86), hvor det udtryfteligt 

angives at Kong Grif døde den Febr., og at Valdemar udvalgtes den 10de. 
Det fynes iffe rimeligt, at Gfterretningen om Grifs Død ffulde funne naa 

ham langt henne i Favafiland paa 8 Dage, end fige at han i den Tid ogſaa 

ftulde funne fomme hjem i Betids til Valget. Har Jvar Blaa givet noget Svar, 
fom det i Sagaen anførte, da maa det have været paa Valgforfamlingen, 

men det fynes iffe rimeligt, at der har været Anledning dertil, føden Byrge 

Jarl ifølge Sagaen felv drev faa ivrigt paa Sønnens Valg. Og ffulde det 

pære vimeligt, at Byrge Jarl gjorde et Vinterfelttog mod FTavafterne? Thi 

fra Mødet ved Ihorffebaffe fom han vel neppe tilbage til Svithjod førend 

henimod SHøften; Udruftningerne maatte ogfan medtage nogen Tid, faa at man 

neppe fom affted førend i October; Desuden fynes Udruftningerne til et faa 

- dant Fog at maatte have medtaget hele Sommeren, og gjort Mødet med 

Kong Haafon umuligt. Da vi nu vide at Korstogsbullen mod Favafterne ev 

udſtedt 1237, fynes det rimeligft at Korstoget felv, hvis det har fundet Sted, 

ogſaa maa have været foretaget meget nærmere den Tid, og fun af Riimkro— 

nifens Forfatter, eller den fom fammenfmedede Begyndeljen, har været urig- 

tigt henført til 1249 091250. Og vi fomme da uvilfaarligt til at fætte dette 
Korstog, paa hvilfet Tavafterne ydmygedes og FTavafteborg anlagdes, i For- 

bindelfe med UAlerander Nevffis Sejr 1240, faaledes at Byrge ogſaa har 

villet tage Hevn over Nusjerne, men med mindre Held end mod. Tavafterne. 

Jvfr. ovenf. S. 54. 

) Haafon Haafonsjøns Saga Cap. 270. 
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gerffabsforbund vilde Kongen, fom venteligt var, itfe indlade fig. Knut 

fulgte med Kongen, Da Denne om Sommeren vejfte til Bergen; og ber, 

bvor Kongen bavde en Mængde Folf om fig, fom nu tillige Den anden 

ubeldige fvenffe Kronprætendent Philip Knutsſon faavel fom Philip Pe- 

tersjøn (Broderføn af Pbilip Laurentsføn) fra Viten, for ligeledes at 

bede Kong Haafon om Hjelp til at vinde Riget, men med lige faa lidet 

Held. Det var en af Hoveddeftemmelferne i Førliget med Byrge Jarl, 

at Den ene iffe ffulde underftøtte den andens Fiender, og Vette holdt 

Kong Haafon fig ſtrengt efterrettelig ). De fvenffe Herrer forlode der— 

for Norge, og droge til Ivodffland, bvor de fit bvervet em beel Deel 

Lejetropper, Deels tydſke deels vendifte, og forte Dem tilligemed em Deel 

Danffe Krigere, Der toge Fjenefte bos Dem, om Høften over til Sverige, 

hvor De nu Deoge lige op til Det egentlige Svitbjod imod Byrge 

Jar *). - Dette bindrede bam 1, felv at ledſage fin Datter Ridiza, bvis 

Bryllup nu ſkulde flaa, til Norge. Hen fendte Derfør I fit Sted 

tvende Biffopper, Laurentius i Skara og Magnus i Vefteraas, tillige 

med fin Frænde Hr. Karl, Ulf Jarls Søn; disfe tvende Herrer, lede 

fagede af et falvigt og glimrende Følge, førte bende til Oslo, hvor Kong 

Haafon juft var fommen tilbage fra Toget til Gota-Elben og Halland, 

efter forgjeves at bave ventet paa Den Danffe Konge Abel. Brylluppet 

ftod med megen Praqt, og bøjttdeligholdtes med et prægtigt Gilde, efter 

bvilfet de fvenffe Herrer anbefalede fig, og ved Afſkeden betænktes med 

fømmelige Gaver 3). Imidlertid havde det afgjørende Slag fundet Sted 

i Sverige. De tre misførngjede Herrer mødte nemlig Byrge Jarl i 

Spidfen for fin Hær ved Herrevadsbro i Veftmanland, bvor Det enten 

fom til en Kamp, i bvilfen De bleve fangne, eller bvor, efter en anden Ef— 

tervetning, Jarlen ved Sviq ffal bave loffet Dem i fin Vold; vift er det, 

at ban (od Dem alle tre balsbugge, tilligemed en Mængde af Deres tydffe 

Krigere, men ffjenfede De flefte af deres fvenfte Filbængere Livet. 

Denne Ferd, figer Kong Haafons Saga, bedømtes heel forftjelligt, ef 

ter fom Det var Venner eller Uvenner, ſom vtrede fig Derom, og vift er 

Det, at Den er en mørt Plet paa Byrges ellers faa bæderlige Minde *). 

1) Haafon Haafonsjøns Gaga Cap. 272. 

?) Haafon Haafonsfens Saga Gay. 273, 274, 276. At en Mangde Tydſkere 

vare med, og fiden bleve dræbte, figes og i Krønifen Hos Langebek I. c. 

3) Haafon Haafonsfjøns Saga Gav. 274. 

1) Det er Riimfrønifen, der vidløftigt beretter om Byrges og Biſtop Kols fo- 
regivne Svig mod Herrene ved Herrevadsbro: de fyenffe Annaler tale Fun 

om at der blev leveret et Slag, hvori Herrene faldt. Sagaens Ord antyde 

dog lige frem, at Herrerne ,fom i Jarlens Vold”, hvormed baade fan menes 

frivillig Overgivelfe og Fangenftab. 
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Dog fan det ikke negtes, at Sverige Derved omfider fit den længe for- 

ønffede Fred, og at Spirerne til mdvortes Fepder for Det førfte vare 

fvalte. 

9. Furtfatte Underhandlinger med Danmarf under ſpenſk Megling. 

Den gamle, langvarige Misforftaaelfe mellem det norffe og Det 

fvenfte Hof bavde faaledes veget PMadfen for Det nøjefte Venffab og 

Forbund. Falles Interesfer lige overfor Danmarf lode til at ville 

knytte Baandet endnu faftere. Kong Haafons Uvenffat med Dette Nige 

var, fom vi bave feet, iffe bilagt, og ban bavde dDesuden ny og færftilt 

Oypfordring til at vredes paa Kong Abel, fordi han var udebleven fra 

Det aftalte Møde ved Gotaelven, og Derved tillige bavde afbrudt Under- 

bandlingerne om Kongefønnen Maqnus's Giftermaal med Abels Datter 

Sopbia. Bvrge Jarl var forbitret over at De oprorſke Herrer havde 

faget Biftand fra Danmarf, ban gav endog De Danſke Skylden for at 

have ſkaffet ham Oprørsfloffen paa Halfen og gjort Svearne den ſtorſte 

Stade i Ran og Manddrab. For nu i Fallesſkab med Byrge Jarl at 

opverfægge om en Angrebsplan mod Danmark, begav Kong Haafon fig 

om Vaaren 1252 fra Oslo, bvor han havde tilbragt Vintren, wyter til 

Even, bvor ban, vimeligvits efter tidligere Uftale, bavde en Sammen— 

fomft med Farlen, fandfonligt enten i Konqebelle eller Ljodbuus. Her 

flagede De begge over, bvad De havde maattet Døje af De Danſke, vg 

bleve enige vm, i De næfte tolv Maaneder at forberede fig til Kri— 

gen. Kong Haafon ftulde udrufte en Flaade af Norge, og Byrge 

Far 6000 Mand Landtropper af Sverige. De ſkulde fiden, hver med 

fin Krigsmagt, mødes ved Elven om Vaaren 1253, bvorefter Kong 

Haafon føulde drage med Flaaden til Ørefund, og Jarlen med Landhæ- 

ven teænge fydover gjennem Halland og Skaane, indtil han atter mødte 

Kong Haafon ved Ørefunds Breder. Hvis Danerne Der endnu ikke 
tilbøde anftændig Godtgjørelfe, ffulde De nærmere aftale, hvad der 

fremdeles maatte blive at foretage.  Derpaa havedes Mødet; Jarlen 

drog op i Landet, og Kongen drog Derpaa førft til Iunsberg, fiden til 

Bergen, hvor ban tilbragte Sommeren og den følgende Vinter. Imidler— 

tid ffede Der ftor Forandring i Danmart. Kong Abel faldt paa et Tog 

mod Friferne (29de Juni 1252), og hans Broder Ghriftopher befteg 

Tronen, med Iiljidefættelfe af Abels Søn, Hertug Valdemar. — Denne 

Forandring ſynes merfeligt at have omftemt Byrge, tbi ban var nu lige 

faa tilbøjelig til Fred, fom han for bavde været Det til Kriq, bvad 

enten ban nu ſtod i en tidligere venffabelig Forbindelje med Chriſtopher, 
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og Derfor nødig vilde gjøre ham Fortred, eller han frygtede for at Kong 

Haafon ftulde blive før mægtig, eller han overboved var fømmen til den 

Overbeviisning, at alle Parter, og fornemmelig Sverige, vare bedſt kjente 

med at have Fred, tær faa fænge ban endnu ifte tilftrækfeligt havde be— 

fæftet fin Søn paa Fronen. Muligt, at ban allerede da tænkte paa det 

Giftermaal mellem Valdemar og en af Kong Erik Vademarsføns Døtre, 

der ogfaa fenere fom i Stand. Nok, ban var nu afgjort fredelig fin- 

Det, og gjorde De aftalte UDdruftninger mere i Den Henfigt at optræde fom 

Megler, end at paaføre Danmarf Krig. Haakon, hvis Henfigter vare 

alvorligt frigerfte, gjorde paa fin Side de ftørfte Forberedeljer til To— 

get. Da Vaaren fom, lod han almindeligt Udbud baade af Folk og 

Levnetsmidler udgan over hele Landet. Ut han ogſaa udruftede fine 

- egne Skibe, og opbød Lendermændene med deres Huuskarle, forftaar fig 

af fig felv. Fil GSamlingsjted for bele den opbudne Styre fynes Herm- 

dDefund ftrar udenfor Ordoft at være beftemt. J Nærbeden heraf inde 

ved NRamsbolmen havde han givet Gunnar Kongsfrænde, Svsfelmanden 

i Glvefysfel, den Befaling at fætte et Krigsfartoj, ftørre end noget, man 

tidligere bavde feet, under Bygning )). Paa Vejen til Samlingsftedet 

anlob Kongen Funsberg, hvor han efterlod begge Dronningerne, Mar- 

grete og Richiza; derfra ftetmede han øjtover Folden, bvor efterbaanden 

flere af De opbudne Sfibe fluttede fig til bam; De fejlede nemlig endnu 

iffe i nogen fluttet Flaade, men hvert for fig, efter fom dets Udruftning 

blev færdig. - Kongen felv føvrede  Olafsfuden”, Kong Haafon den 

unge , Dragen”, Knut Jarl , Dragsmarfen” *), Siqurd Kongsføn „Ry— 

gjabranden", Peter i Gifte  Borgundarbaaden", Agmund Krøfedans 

„Gunnarsbaaden“; af disſe Skibe ſynes i det mindfte „Rygjabranden“, 

og „Borgundarbaaden“ efter Navnet at dømme at maatte have været 

Ledings- eller Stibrede-Fartsjer. - Men foruden disſe var Der og en 

Mængde andre fore Stibe i Flaaden; navnlig førte Baard paa Hejtbø 
et ftort Stib. I Kongens Følge var og, fom Det ovenfor ev omtalt 3), 

1) Hermbdefund eller Hermdarfund, har fit Navn af den iffe ubetydelige O Herm»d, 

der nu faldes i daglig Tale Herm eller Hermen, og ved hiint Sund frilles 

fra Ordoft; men paa Karterne ffrives Navnet urigtigt , „Hermano“.  Rams- 

fjolmen er en mindre Holme i Nærheden, lidt føndenfor, og længer inde ved 

Dudoftlandet (fe Holmbergs VBeffrivelfe over VBaahuslen, I. GS. 190). 

GStaalholtsbogen, den ſtockholmſke og Girfpenill laſe har „Ravnsholt“, bhvil- 

fet maaffee er vigtigft. Dette Navnsholt maa da være det nuværende Rams- 

udd nærved Nøfund (forum Nydjufund) mellem Lyrø og Ordoft. 

2) Navnet vifer at Sfibet maa være bygget ved Dragsmarf i Glvefysfel, hvor 

Kloftret anlagdes. 

3) Ge ovenfor S. 68. 
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Den nys anfomne Kong Magnus Olafsføn fra Man, faavel fom Kong 

Duggall af Sydergerne, der heelt fiden 1248 fynes at bave opboldt fig 

i Norge. I Hermdøfund indtraf Hovedmasfen af den opbudne Flaade; 

derfra gjorde Kongen et Beføg ind til Ramsholmen, for at fee til Ski— 
bet, fom Gunnar Kongsfrænde var ifærd med at bygge. Det var netop 
færdigt til at lobe af Stabelen, hvilket Kongen nu lod føee; Han holdt 

i den Anledning en fmut Vale, og qav det Navnet , Krofsfuden". Ef— 

terfadende Folt for at tiltafle det og bringe Det i fejltlar Stand, begav 

ban fig igjen ud til Flaaden, og fejlede med den bele Styrke videre til 

Gterøerne. — Her fod ban De flefte Skibe blive liggende, men gik felv 

med Kong Haafon den unge, og De flefte af Lendermændene paa let feje 

fende Fartøjer ind i Elvens føndre Munding, og lagde til ved Lindes- 

holmen, omtrent fige overfor det nuværende Gøteborg '). Her bragte 

ban i Grfaring, at Byrge Jarl allerede var ankommen til Gullbergseid *) 

med Den fvenffe Hær. Ojeblikkeligt fendte han derfor fin Søn, Junter 

Magnus, og Gaut paa Mel i al Haft til Ramsholmen, for at paaſkynde 

Krofsfudens Udruftning, og føre Den til Eøerøerne, tbi uden Den vilde 

ban iffe vife fig -for GSvenfferne. Befalingen blev punktligt udført. 

Idet det ftore Skib gled ud af Havnen, boldt Junfer Magnus en Tale; 

dDet var den førfte Prøve ban gav paa offentlig Veltalenbed, men alle 
forundrede fig øver den Modenbed og Dygtighed, Den endnu ikke femten- 

aarige Yngling lagde for Dagen. Ved Ankomſten til Eferøerne fik ban 

ogfaa Anledning til at vife en fjelden Aandsnærværelje og Snarraadig- 

bed: idet De føb ind i Havnen og faftede Anker, fvajede Skibet faa fterkt, 

at Der ved Spillets alt for hurtige Omdrejning gik ID i Spillfrandfen. 

Man frygtede for at Anfertouget felv ffulde gaa i Brand, og vilde juſt 

væde et Fjeld, for at flan om det, da Junfer Magnus greb en Bytte 

fuld af ØL fom ftod i NMærbeden, og flog den over Spillet: Derved 

dDæmpedes Iden. Da Krofsfuden fom imellem de andre Sfibe, faa man 

førft vet, bvor ffor Den var. Skibsbordet paa Den naaede lige faa bøjt 

fom Fjeldaafene paa De andre, Olafsjuden felv iffe undtagen, og Den ragede 

9 Afen ovenfor Vandgangen. Den var faaledes langt førre end noget 

af De ovrige Skibe, fljønt gamle Mænd forfifrede at De aldrig havde 

feet fan mange Storſkibe i een Krigsflaade. Der ſtod ogſaa ſtor Skrak 

1) Lindesholmen, nu faldet Lindholmen, ligger fydligft paa Hifingen, lige over- 

for Mafthugget, og hører til den oprindelige fyenffe Deel af Øerne. 

?) Gullberg, firar nordøftenfor det nuværende Gøteborg, er den famme Højde 

hvorpaa Gøtalejon femere er anlagt. Hvorfor Egnen deromfring faldes Gull- 
bergs-Eid, fan iffe godt ferd af Karterne; maaffee Formen Gullberghed, der 

bruges i de danjfe og fvenffe Unnaler, hvor dette og lignende Møder omtales, 

er vigtigere. 
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af denne Flaade over bele Halland og længer nede i Danmaré: man 

anfaa den for uimodftaaelig, og gruede til at gjøre nærmere Bekjendtſkab 

med den. Haakon funde ogſaa virkelig voptræde med Glands: i hans 

Følge var Der ej færre end tre Konger, nemlig hans Søn Haafon og 

dDe oven nævnte fyderøiffe Konger, en Jarl, tvende Kongefønner, Magnus 

og Sigurd, en Mængde Lendermænd, af hvilke Peter i Gifte, hans Søn 

Nifolas, Gaut paa Mel og Brynjulf Jonsføn nævnes fom De vpperfte, 

den nye Erkebiſkop, Sørke, (om bvilfen mere nedenfor), der juft nu var 

fommen tilbage fra Nom efter modtagen Indvielſe, De fire øvrige Bi- 

ffopper, og mange andre anfeede Gejſtlige. Byrge Jarl havde paa fin 

Gide ogfaa et glimrende Følge. Hans Stridsmagt udgjorde efter Af— 

talen 6000 Mand, og af de Høvdinger, der ledfagede bam, nævnes Hr. 

Karl Karlsſon, Ulf Jarls Broder, Hr. Karl Ulfsſon, Hr. Holmger, 

Folke Jarl8 Søn, Enfedronningens Farbroder, Hr. Karl Kveſa, Søn 

af Ion Engel 2) famt endelig den rusſiſke Storfyrſte Andrej Jarvfla- 

vitfd af Susdal, Aferander Nevffis Broder, der Sommeren forud af 

Mongolerne var bleven fordreven fra fin Hovedftad Vladimir, og bavde 

taget fin Filflugt til Sverige *). Men imidlertid var Der ogfan fommet 

Gefandter fra Den Danffe Konge, to Biſkopper og 15 Riddere, med et 

ftørt Følge 3), det fader til at Cbviftopher i Haſt bavde fendt Dem, Da 

han børte, bvilfen Fare Der truede Landet; De lag fængere oppe ved 

Gullbergseid, og Det lader til at Kong Haafon endnu ikke vidfte noget 

om deres Nærværelje.  Gbriftopber havde juft paa Denne Tid Hæn- 

dDerne fan fulde med den farlige Krig, bvori ban var fommen med de 

polftenffe Grever angaaende Sønderjylland, hvilket ban agtede at inddrage 

under Kronen, i Stedet for at fade Deres Svfterfønner, Kong Abels 

Sønner, beholde det, at en famtidig Krig med Norge og Sverige, eller 

endog fun et enfelt af disfe Riger, vilde blive, om ej bans visje Un- 

dergang, faa Dog til ubodelig Sfade for ham og hans Rige. Han 

1) Flere af de her nævnte Perfoner forefømme fom Vidner paa en Overeens— 

fomft i Balby mellem Byrge Jarl og Gudhems Klofter af Itte Febr. 1253, 

(Liljegren No. 405); famtlige Bidner ere: Kong Valdemar, Fru Ingeborg, 
Hr. Holmger, Folfe Jarls Søn, Hr. Karl, Ulf Jarld Søn, Hr. Eliv, Byrge 

(iffe Ulf) Jarls Broder, Hr. Knut Dansfen, Hr. Karl Jon Engels Søn 

(Johannis Angeli filius), Hr. Knut Philipsføn, Veter, Veftgeternes Lagmand 

sg Karl Hjalm. Karl Karlsſon og Karl Ulfsjøn nævnes begge i Tractaten 

med Lübeck af c. 1250, Liljegren No. 846, Urfundenbudy No. 170. 

2) Vladimir var blevet indtaget af Mongolerne den 24de Juli 1252, fe Stahl, 

Geſch. Rußlands I. 52. 

3) Befynderligt nof, angives der iffe, hvilfe hine tvende Viffopper vare, og af 

de ufuldftændige danffe Kilder fan det ej erfares. 
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maatte faaledes for enhver Priis føge at afvende Uvejret fra Norden af, 

om end fun midlertidigt, og bans Gefandter havde derfor, fom Det fader, 

faaet en ubegrændfet, eller i det mindſte ifte nøje beftemt Fuldmagt til 

at indgaa paa alt, bvad der fra norft eller fvenff Side maatte fordres, 

naar man blot Derved for Øjebliftet funde flippe for Fiendtligheder fra 

den Kant, uden at Det Derfor juft var hans Alvor at holde, bvad de 

maatte lobe. At de danſke Gefandter førft havde føgt Byrge Jarl, og, 

fom man af deres FIilboldsfted fan ffjønne, par en vis Maade ftillet fig 

under bans Beftvttelfe, vifer, at Der man bave fundet foreløbige Under- 

handlinger Sted mellem Kong Gbriftopber og ham, bvori Kong Haa 

fon ej bar været gjort Decelagtig, og at Byrge maa bave givet Tilſagn 

om, faa vidt det ſtod til bam, at forvandle Denne Sammenfomft, bvor- 

med Krigen ſkulde aabnes, til et Fredsmøde !). 

Førend Kong Haafon og Byrge Jarl fom fammen, indbod Denne 

fin Svigerfon, Haafon den unge, tilligemed Peter i Gifte og en Deel 

andre fornemme Mænd, til Gjeftebud hos fig, Løverdagen Den de 

Juni. Dagen derefter, Søndaq, roede Byrge Jarl med Haafon unge 

over til Kong Haafon, og De talte nu, figes Der mangt og meget med 
binanden. Jarlen underrettede Kongen om de Danffe Gefandters An— 

komſt, og føgte, fom man fan ffjønne, at fiemme bam for Fred. Vette 

fotfedes ogfan, tbi fo Dage efter (St. Hans Dag) holdtes Der et 

Fredsmøde paa Gullbergseid, bvor baade Kong Haafon og De Danffe 

Gefandter vare tilftede, og bvor Byrge Jarl optraadte fom Megler. 

tordmændene vare iffe vet fornøjede med den Rolle, ban fpillede, thi 

under De Forbandlinger, fom nu fandt Sted, forefom Det Dem, fom om 

han vel meget beldede til Danernes Partt. Man maa imidlertid ind- 

rømme, at bvilfe end Byrges VBevæggrunde til at virke faa ivrigt for 

Freden funne have været, fan var dDet Dog viſtnok Ddet ønfkeligfte baade 

før Norge og Sverige, om den funde fomme i Stand; thi om endog 
fuld Erſtatning erbvervedes for Den Stade, De norſke Skibe havde lidt 

af Danffe Kapere, faa funde Den Dog neppe paa langt nær opveje VBe- 

foftningen ved et i faa ſtort Maaleftot anlagt Krigstog, fom Det nær- 

værende, end fige retfærdiggjøre De Ulvffer, Krigen vilde bringe over 

Den uſkyldige, og allerede af andre Fejder baardt bjemføgte Deel af Ddet 

Danffe Folk. Men det fynes ej frit for, at Kong Haafon virkelig bar 

1) Den Omftændighed, at dette Møde begyndte under faa truende Ufpecter, er 

fandfynligviis Aarſag i, at det i den fvenffe Krønife (hos Fant, I. 24) fal- 

des ,Bellum in Gulberghed*. I en anden fyenff Krønife (fammefteds S. 

52) faldes bet ,Concilium regium in Gulberghed*, ffjønt denne Benævnelfe 

pasfer bedre paa Sammenfomften Naret efter. 
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næret Grobringsplaner, og til disfes Fremme har villet benytte fig af 

den Nød, hvori Kong Ghriftophber var ftedt. Dette vifer fig umiskjen- 

dDeligt af De Fredsbetingelfer, fom de Danſke, trods al den Biftand, 

Byrge Jarl ſkulde have ydet Dem, maatte underkafte fig, og fom Haafon 

felv, med de førftandigfte Mænds Raad, fom Det beder, fremfatte. De 

Danſke ffulde fuldfommen godtgjøre den Stade, Nordmændene i den 

fidfte Ufred funde bevife at de havde lidt; af Crftatningsfummen blev en 

Deel betalt ftvar, en Deel ftulde betales til Høften, og Halland befte 

fom Pant før Den, indtil fuld Udbetaling var føeet '). Derimod føulde 

ogfan Kong Haafon til Høften betale en Sum Penge til Crjtatning for 

Fornærmelfer, Mordmændene havde tilføjet De Danffe. Hvorfor man 

iffe heller liqviderede begge De gjenfidige Fordringer imod bhinanden, er 

ubegribeligt, naar Det iffe netop føulde være fordi Kong Haafon med 

Flid føgte et Paaſkud til at bebodde Halland. - Derfom Kong Chriſto— 
pher iffe bifaldt Overeenskomſten, ffulde nogle af de Danffe Riddere fidde 

fom Gifler i Forvaring bos Kong Haafon, andre bos Byrge Jarl, 

indtil de bleve indløfte. Herpaa blev Der udjftedt Brev fra begge Sider 

under Biftoppernes og andre hojt ftanende Mænds Segl, og efter at 

Kongen og Jarlen havde aftalt Deres Forboldsregler for den kommende 

Sid, drog bver til fit. Haafon anfom til Funsberg ved Petersmesfe- 

tid (29 Juni), afffedigede ber Ledingstropperne, og begav fig fiden til 

Bergen, bvor ban tilbragte NReften af Sommeren. Der tales ikke om, 

Hvor vidt han gjorde noget Skridt til at tage Halland i Beſiddelſe. Sand- 

fynligviis funde Dette ej flere, førend Den Danffe Konge bavde vatificeret 

Forliget *). 
Dette var Dog lige faa lidet Kong Chriſtophers Henfigt, fom ban, 

om ban end havde ſamtykket Deri, vilde have været i Stand til at op- 

fylde VBetingelferne. De holſtenſke Grever, underftøttede af Markgre— 

verne i Brandenburg, gjorde i September et ødelæggende Indfald i Son— 

dDerjvlland og indtoge og plyndrede Slesvig, medens Libecferne, Der lige 

fedes frode i Forbund med Greverne, gjorde et Angreb pan Skaane, og 

1) æfemaaderne ere. her iffe ganffe overeensftemmende, og Udtryffene derfor 

iffe vet Fare. Det fres iffe tydeligt, om de Danjfe ſtulde have betalt den 

hele Sum til Høften, eller ogfaa fun da em Part af den, faaledes at den 

ſidſte Deel endnu ffulde fraa tilbage, og Halland førft hefte for demme. 

Haafon Haafonsjøns Saga Cay. 280. Uagtet der her tales om Halland i Almin— 

delighed, fan dog vel neppe mere end Nordhalland (nordenfor Edre Ua) være 

meent, da dette maatte være mere end nof, og der i det Følgende ved lignende 
Forhandlinger fjelden eller aldrig ev Tale om mere. Endog Vardberg i Nor- 
derhalland havde Kong Ghriftopher pantfat til Grev Gunzel i Schwerin, 

je Suhm X. ES. 236. 

2 
— 
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feverede Kongen et blodigt Slag ved Sfanør *). Under al denne For- 

virring var Der ej at tænfe paa at fende Gefandter eller udrede Penge 

til Norge; og Da Kong Haafon om Høften fendte fin Stallare *) Aslak 

Gus til Rigsgrændfen med den aftalte Pengefum for at udbetale den og 

figeledes modtage, bvad de Danſke ſkulde betale, lod ingen Danffe Ud- 

fendinger fig fee.  UAslaf begav fig Da til Byrge Jarl, Der maa have 
opholdt fig et Steds i Nærbeden, og kagede for ham over de Danffes 
Ueftervettelighed. Men Byrge fod ham vide, at Danefongen (fom alte 

fan maa bave fendt Bud til Jarlen Derom) iffe vilde indlade fig paa 

nogen Udbetaling Den Høft, men derimod foreflog et perfonligt Møde med 

Kong Haafon næfte Sommer, for at de Da mundtligt funde afgjøre Den 

Gaq. - avlen underftøttede Dette Forflag paa Det ivrigfte, og Aslak 

vendte faaledes med uforrettet Sag hjem til Bergen. Ut Kongen antog 

Forflaget, vifer det følgende; ban havde egentlig intet andet Valg, fiden 

ban nu bavde afftediget fin fore Hær; fiden drog ban til Throndhjem, 

bvor han tilbragte Vinteren (1253—54). Imidlertid lykkedes det fleve tydſke 

Fyrſter at megle Fred mellem Kong Chriſtopher og Greverne, faaledeg at 

ban forpligtede fig til at forlene Abels Sønner med Sønderjylland, naar 

De bleve myndige, famt at øvergive Dem Deres andet, bift og ber i Riget 

beliggende Arveqods efter Faderen, imod at De frafagde fig al Fordring 

paa felve Tronen: imidlertid ffude han indtil deres Myndighedsaar 

vedblive at beftyre Hertugdømmet 3). Nu, Da ban altfaa bavde faaet 

frie Hænder fra Denne Kant, og Desuden vel troede fig fiffer paa Byrge 

Jarls Venffab, var han end mindre tilbøjelig til at underkafte fig De 

ydmygende Fredsbetingelfjer, fom Kong Haafon bavde foreffrevet hans 

Gejandter. Da Sommeren og den til Modet beftemte Tid fom, begav 

Kong Haafon fig, til Elven, og lagde fig fremdeles ved Lindesholmen, 

medens Byrge Jarl, i Egenſkab af Megler, indfandt fig ved Gullbergs- 

eid. Kong Cbriftopher fom figeledes, og, heder Det, ,bans Troſt var 

bos Byrge Jarl.” Da Der taltes om endelig Fred, erklærede Chriſto— 

pber, at bans Underbandfere forrige Sommer havde indrømmet langt 

mere end De bavde faaet Fuldmagt til. Byrge Jarl føgte ivrigt at 

bringe Det til Forlig, og det forefom derfor NMordmændene, fom om han 

tog Parti med de Danffe; men Desuagtet funde man iffe fomme til 

1) Suhm X. S. 240, 241. 

2) Aslaf Gus nævnes viftnof ej fom GStallare førend i 1263, men hans nær- 

værende Sendelſe fynes at vije, at han allerede nu maa have beflædt dette 

Embede. 

3) Suhm, X. S. 241, 242. 

Mund. Det norſte Folks Hiftorie. IV. sv 
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Enighed. Tilſidſt veed Danefongen bort i Uvilje, og lod, idet han drog 

ſyd igjennem Halland, hver Bro, han fom over, aftafte efter fig '). Han 

frygtede faaledes Jor at blive forfulgt af Nordmændene, eller ventede et 

umiddelbart Angreb af Dem. Dette var dog viftnof langt fra at være 
Haafons Henfigt, ligefom ban neppe belter var belavet dDerpaa; han drog 

nord til Bifen, hvor han tilbragte Sommeren, og tog fit Vinterophold 

i Borgen paa Slotsbjerget ved Tunsberg *). Det var hans Henfigt, 

endnu engang at prøve mindelige Underbandlinger, og, bvis De mis- 

(offedes, at begynde alvorlige Fiendtligheder. Det fader imidlertid 
iffe til at Kong Haafon felv bavde nogen Mistanke til Byrge Jarls 

AErlighed. 

10. Gtridigheder med Rusland om Grændjerne ved Finmarfen, og Under- 
handlinger derom med Novgorod. 

Medens Kong Haafon farledes fom i et mere og mere fpendt For- 

bold til tvende Mabomagter, Skotland og Danmark, og de Underband- 

finger der famtidigt plejedes med disſe tvende Magter, antoge en mere 
uvenffabelig og opeggende, end fredelig og beroligende Charakteer, havde 

dDe nys føidrede Conflicter mellem Nordmænd og Rusſer famt Kareler i 

Finmarfen ogfaa taget fin Begyndelfe, og frillet Norge i et fiendtligt For- 

hold til Rusland eller egentlig Novgorod: et Forhold, fom vel iffe endnu 

funde hate faa meget at betyde for Det egentlige Norges VBedfommende, 

men fom dog maatte udøve en ffadelig Indflydelſe paa Det nys begyndte Om- 

vendelſes- og Coloniſations-Verk i Finmarfen, og fiden endog — bvad 

vi i det følgende ville erfare — bragte Odelaggelſe over Haalogalands 

. Hidtil for al ydre Ufred faa længe forffaanede Bygder. Om de indre For- 

hold i Rusland er der allerede ovenfor talt. Mongolernes Valde betog 

vel Riget, fom et heelt betvagtet, dets Kraft, og ftandfede dets Udvik— 

fing, men Dette bindrede Dog ifte, at Novgorod, fom Ødelæggelfen ej 

umiddelbart havde berørt, endnu en Fidlang funde udvikle en ikke vinge 

1) Haafon Hanfonsføns Saga Cap. 281. Dette Møde omtåles vg i den faa- 

faldte Koug Valdemars Jordebog (Langebef Ser. rer. Dan. VII. 536) hvor 
det Heder: ,3 Fjære Hered i Sleps Sogn, Aar 1254, da Hr. Kong Ghri- 

ftopher mødte Norges Konge og Sveriges Jarl ved fit Riges Grændfe, frjø- 

dede en Enke i Bothekjærr ved Navn Gundbjør, Kongen 8 Sfillings Bol m. 
m. gjennem Hr. Laurentius Ihorbersjøn og Jafob Diaconus. Dette har gi- 
vet Suhm (X. 256) Anledning til at antage, at Mødet holdtes heelt nede i 

Slep Sogn, hvilfet dog hverfen er fandfynligt, eller ligger i Ordene. Efter 

Sagaens Ord fynes Mødet at være holdt ved Gullbergseid, thi efter at det 

heder at Byrge laa her, følge Ordene ,der fom ogſaa Kong Ghriftopher", 

3) Haafon Haafonsføns Saga Cap. 282. 
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Kraft. Ja det fones endog, fom om det bevægede Folkeliv og al den 

Virffombed, Mongotervældets Tryk forjagede fra de flefte pvrige Dele af 

Landet, nu for en Rakke af Aar ligeſom concentverede fig i Novgorod, 

og fornemmelig i Staden felv, Der ved fin blomftvende Handel og fine 

mange Forbindelfer med de pfterføiffe Lande og Stæder havde hbævet fig 

til en bøj Grad af Magt og Anſeelſe, og allerede forlængft havde op— 

faftet fig til en Avt af NRepublif, hvor Fyrſtens Hojhed tun anerkjendteg 

af Navn, medens den egentlige Magt udøvedes af Folket felv gjennem 

Borgermefteren (Posſadnik, oprindelig Den fyrftelige Lensherre) og Høv- 

dingen for Den vælnede Styrke (Tyſatſti d. e. Fufendmand). Den 

nedværdigede Tilſtand, hvori Fyrſterne fom under Mongolervældet, gjørde 

dem, om muligt, end mere afbængige af de ſtolte novgorodffe Borgere, 

der egentlig fun fones at bave anerfjendt Deres Hojhed, naar De ønffede 

at benytte fig af Dem fom Anførere paa Krigstog. I Denne Egenſkab 

var Det fornemmelig at den unge Alerander Jaroflavitfij, fom vi Hate 

feet, tilbageflog den fvenffe Korshær ved Neva 1240, men endnu famme 

Aar lagde ban fig ud med Movgoroderne, vg maatte forlade Staden. 

Imidlertid havde Novgorod efterbannden udvidet fine Befiddelfer til det 

pderfte Norden, eller i De ubyre, af finnifte Folteflag beboede Diftvic- 

ter, fom Novgoroderne med en fælles Benævnelje faldte Savolotfhie, 

fordi de faa biinfides (sa) Det Højdedrag (volok), Der mod Nordøft og 

Oſt dannede det egentlige novgorodffe Diſtriets Grændfe, og hvortil ſaa— 
vel Bjarmeland og De jugriſke Pelsverfsegne mod Nordøft, fom Kare- 

fen, Finland og tildels Finmarfen mod Nord vegnedes.  Ligeføm Norge 

betvagtede Finmarken, faaledes betragtede Novgorod Savolotfhie fom fit 

Statland; paa begge Steder inddreves Skatten mere med Magt end 
med Det gode, og ligeſom Nordmændene efterbaanden begyndte at ned- 

fætte fig i Finmarfen, og Kongen føgte at udbrede Ghriftendommen 

blandt Finnerne, faafedes frede lignende Golonifationsforføg fra rusſiſk 

Side i Savolotfbie, ledfagede af Beftræbelfer for at omvende De bedenføe 

Beboere til Chriſtendommen. Ja, disſe VBeftræbeljer fpores maaſkee 

endnu tidligere fra rusfift end fra norſk Side, thi allerede i det 12te Aar— 

hundrede omtales vusfifte Kloftre ved Dvina-Fløden, og paa famme Tid 

boede vusfiffe Bojarer, Der havde Opfigt med Dvina-Gebetet, ved Ma- 

tigory og Udtoftrov, medens Det hele Strøg fra Dvinas veftlige Biflod 

Jem3a til Søen ftal have været beboet af vusfifte Colonifter '). Neppe 

fildigere begyndte Rusſernes Forføy pan at chriſtne, og bvad Der i Den 

) Miller, der ugriſche Volfsftamm, I. 372. J Lehibergs Unterfudungen ES. 

112 vifes Det, hvorledes der allerede i 1169 var Tale om Jemtfdjanernes 

Fribut. 

Ten 
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Tid var eenstydigt dermed, underkafte fig de nordveftligere Egne; i Aaret 

1227 fendte, fom man med Bished verd, Jaroſlav Bfevolods Søn, Nov- 

gorods fanfaldte Fyrſte, Misfionærer til det oſtlige Karelen, hvis Ind— 

byggere uden fynderlig Vanſkelighed føde fig døbe; men allerede fænge 

før den Tid finde vi Karefer omtalte fom fæmpende i de novgorodffe 

Fyrſters Hære, faaledes f. Er. i Uaret 1149, hvilket vifer, at Movgorods 

Herredømme over i det mindfte en Deel af dette Folk maa føres lige 

op til bin Tid. Desforuden fæfe vi om hyppige Fog, fom Nusjferne 

i Novgorod lige fra Midten af det Alte Aarhundrede føretoge mod De 

faafaldte Jemer; forftanes vel end herunder i Førftningen fun et fin- 

nift Folt ftrar oſten- eller nordøftenfor Novgorod '), er Der Dog ingen 

Tvibl om, at man fenere hen med dette Navn betegner hele det fydlige 

Finlands FIndbyggere, der felv falde fig Hæmer, følgelig ogſaa De før 

omtalte af Svenfferne faafaldte Tavafter ?). I Aaret 1191 droge 

Novgoroderne i Forening med Karelerne, til Søs, til Jemernes Land og 

berjede det; et lignende Fog gjorde FJaroflav i 1227, men denne Gang 

bevnede Jemerne fig ved Navet efter at gjøre et pdelæggende FIndfald i 

Det novgorodffe Gebet. Karelerne havde allerede 1 Harald Haarfagres 

Dage berjet paa Kvænland, og rusſiſke faafaldte Kvivinger 3) vovet at 

itvejfe om endog lige nord i Finmarken, for at handle og røve, naar 

Lejlighbed gaves; Det famme bar vel været fortfat i de følgende Aarhun— 

dreder, og end mere, efter at Karelerne felv erfjendte Novgorods Over- 

herredømme. Hvad Berørelfer Der fan have fundet Sted mellem Mord- 

mænd og Karefer eller Rusſer i det lange Fidsrum fra Harald Haar- 

fagres til Haafon Haakonsſons Tider, vides ikke, uagtet De baaloga- 

fandffe Sysfelmænd, der havde Finneferden, vimeligviis faa godt fom 

hvert Aar beføgte Finmarfen, og viftnok ikke fjelden fom til dets yderſte 

Grændfer. Ganſke voligt fan det ej have været, fiden det i den ældre 

Gulathingslovs Optegnelfe om Antallet af de Ledingsjøibe, ethvert af 

Norges Fvlfer ſkulde udrede, udtryffeligt beder om FIndbyggerne i Haa— 

logalands Nordbalve, ,at De have VBagthold øfter” 4). Imidlertid fan 

Der ej have forefaldt noget Sammenftød af Betydenhed, Da Dette vel I 

fan Fald vilde have været omtalt. Finnerne felv maa ogſaa ftun- 

Dom bave øvet Fiendtligbeder, fiden Der fortælles, at De engang 

1) Gjøgren, i det Petersburgffe Academis Memoirer 1832, S. 335. 

2) Lehrberg, S. 145 fag. 

3)  Kylvinger” (Kolbæger) betyber manffee fun , Hirdmænd," „Huuskarle,“ af 
kölfr, hjukölfr == Huusperſonale. 

4) Norges gl. Love, I. S. 104. 
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(omfring 1110) toge Sigurd NManesføns Gaard, men at Vidfunn 

Jonsſon fom ham til Hjelp '). - Hvorledes nu end Forholdene i hiint 

mørte Mellemrum vare beffafne, ev det vift, at Novgorod i Midten af 

det 13de Aarhundrede regnede ikke alene det nuværende Nordrusland i 

Syd og Øjt for det hvide Hav, men ogſaa en Deel af Finmarfen (alt 

faa af Norges Nige i vidløftig Forftand) til fine Provindfer. Man 

far nemlig endnu flere af dDe Overeenstomfter, fom Movgorod i Egenſkab 

af beet eller halb Republik fluttede med fine Fyrſter, og i hvilke Repu— 

blikkens faafaldte „Voloſter“ eller Provinfer ftedfe opregnes, altid i 

famme Orden og famme Antal. Den ældfte af disſe Overeenskomfter 

er fra 1264, og den opregner Volofterne faaledes: GSavolotfbie (i ind 

ftvæntet Forftand d. e. Egnene fra Karelen inclufive til Meſen), Fer 

eller Tre, Perm, VPetfdora og Jugra ?). Der ev al Anledning til at 

antage, at ogfar De ældre nu tabte Overeensfomfter have nævnt De 

famme Volofter, tbi den petfdoriffe Stat omtales allerede ved 1133*), 
og i nogle gamle geografiffe Antegnelfer fra Island, der fynes at hen— 

høre til iden omfring 1250, ftaar Der udtryfkeligt, at Bjarmeland ev 

ftatféydigt under Gardarifes Konqe*). Ved biint Fer eller Tre, der 

opregnes blandt de novgorodffe Volofter, forftaaes intet andet end, hvad 

allerede Ottar i fin Nejfeberetning fra Ode Aarhundredes anden Halt- 

deel falder , FJerfinnernes Land” 3), det vil fige den fore, i Det hvide 

Hav mod Oſten fremftiffende Halve, der begynder omtrent ved Kola i 

Nord og Kandalar, den inderfte Bund af det hvide Hav, i Syd. Men 

1) Se ovenfor I. S. 666. Det er allerede der omtalt, at Sagaens Udtryk 

taka bu fan tages i forffjellig Betydning, enten blot at ,tage Kvæg" eller 

pindtage (og da naturligviis plyndre eller ødelægge) Gaarden". Den fidfte 

Betydning er vel den rimeligfte. 

Lehrbergs Unterfudjungen, S. 28. 

Lehrberg, S. 30. 

4) Autiquitates americanæ, &. 283, jvfr. Werlauffs Symbolæ S. 12. Hoved⸗ 

masſen af disſe Optegnelſer ſtyldes viſtnok den ovenfor (I. S. 1022) omtalte 

Abbed Nikolas, der allerede levede i det 12te Aarhundrede, men der er flere 

Tilſetninger, der aabenbart hidrore fra Midten af det 13de Aarhundrede. 

Saaledes Fillægget i 764, efter at Norge er omtalt: „nordenfor Norge ev 

Finmarfen, derfra ligger Landet til Nordøft og faa til Øft, indtil man fom- 

mer til Bjarmeland, der er ffatffyldigt under Gardeføngen". Thi famme Co⸗ 

der har og tidligere: ,øftenfor Norge er Rusland og nordenfor dette er Ta— 

tarernes Rige”. Denne Bemerfning føriver fig aabenbart fra Tiden omkring 

1250, da „Tatarernes“ Navn var blevet befjendt i Norden. Ut der omfring 

1218—20 omtales en ,Bjarmernes Konge" (fe ovenf. III. S. 596) hindrer 

iffe at denne Bjarmefonge funde have været ffatffyldig under Novgorod. 

5) Ge ovenf. I. 1. S. 609. 

2 
— 

3 
— 
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Gtørftedelen af denne Halve laa indenfor Vegeftaven !), Der i Det 

mindfte ligefra St. Olafs Iid vegnedes for Norges vderfte Grændfe 

mod Øften. Naar altfaa vusiifte Skatkrevere og karelſke Jægere, Fi- 

ftere eller Handef(smænd vifte fig ber, maatte De nødvendigviis fomme i 

Colliſion med de norffe Sysjelmænd, Der ffulde indfræve Den norffe 

Konges Stat og paafan Overboldeljen af hans Eneret til Finnehande- 

fen. Og disje Gammenjtød maatte blive endnu byppigere, efter at 

Nordmand, fom det ovenfor er viift, bavde taget faft Bolig bift og ber 

paa Finmarfens Kvfter, og den bjarmffe Coloni havde nedfat fig ved 

Malangen. Da StatteKræverne i disje Egne, hvor Indbyggerne før 

dDet mefte vare Nomader, felv maatte opføge De ffattepligtige Perfoner 

uden nøje at funne indftrænke fig til beftemte Territorier, og Melſen 

derfor alene blev perfonlig, uden Henfyn til Sted, ev Det bhøjft vime- 

figt, bvad vi ovenfor have antydet, at Novgoroderne ej bave anfeet 

de til Norge flygtede Bjarmers Skattepligtighed opbørt med Forandrin- 

gen af Bopæl og Underfaftelfen under Norges Konge, og at De have 

fendt Folt op til Malangen for at fræve Stat af dem, ligeføm Dde vel 

under alle Omftændigheder have frævet Skat af alle Kareler, Der færde- 

dDes i Finmarfen, bvad enten nu de rusſiſke Udfendinger traf Dem i eller 

udenfor de egentlige Terfinners Land. Her vare faaledes mange Unled- 

ninger førbaanden til Strid og Uenighed. Om Musjerne end ikke ude 

ftrafte fine Stattefrævninger faa vidt, fom Det her ev formodet, var det 

dog allerede not, at de tilegnede fig erfinnernes Land, og Kong Haa— 

fon, der med faadan Ombu vaagede over Rigets Hæder og dets Ferri- 

toriums Ubeftaarethed, funde, naar han nærmere blev befjendt med de 

finmarfffe Forholde — og Det var under de nys ſtildrede Beftræbelfer 

fra hans Side til Chriftendommens Udbredelfe i de Egne uundgaaeligt — 

1) Vegeftaven eller AGgeftaven, fe ovenfor I. 4, omtales ftadigt fom Norges 

yderfte Grændfepunft mod Nordøften i alle ældre Skrifter, der berøre denne 

Materie, lige ned i det 18de Aarhundrede. Det før vel imidlertid være et 

Sporgsmaal om Fleerheden af dem, der nævnte Den, felv var paa det Rene 

med dens Beliggenhed. Saa meget feer man af ,,Historia Norvegiæ S. 3, 

at den, da dette Skrift blev forfattet, fandfynligviis i Midten af det 13de 

Aarhundrede, antoges at føille Norge fra VBjarmeland, ligefom det af den i 

Anmerfningerne til dette Skrift S. 31 optagne Mottts fres at den laa 
eller antoges at have været beliggende 72 Uger Søs (Sømile) fra Varge- 

huus, eller % faa fangt øftenfor dette, fom VBaagen laa veftenfor. Dette 

hentyder paa et eller andet Sted i Nærheden af Umba, eller Udlobet af 

Veleaa, Hvorom nedenfor; men det fan ogfaa, for Afftandens Skyld, der her 

ej fan være nøjagtigt beregnet, gjerne være etfteds paa den fydlige Side, i. 

Gr. Vigo, fom man ogſaa har antaget, og hvilfet bande pasſer med Navnet 

og Angivelfen fom Grændfepunft mod Bjarmeland. 
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iffe undlade at gjøre alvorlige Skridt til at bortvife enhver uberettiget 

Indtrængen over Nigets gamle Enemerfer.  Hertil fom nu og, at Oſt— 

fareferne, Der i biin Tid fynes at bave boet lige op til det hvide Hav 

og faaledes vare Finnerne$ umiddelbare Naboer, virkelig øvede Nan og 

Manddrab paa norfft Ferritorium, Hvilket Da igjen gjengjeldtes af Fin- 

nevne og de norffe Svsfelmænd. Hvor lange disſſe gjenfidige Fiendtlig- 

Heder nu fidft havde varet, eller hvad Tid de toge fin Begyndelje, figes itte, 

men der fortælkes fun, at om Vinteren 1250—1251, da Kong Haafon, 

efter at bave fluttet Fred med Lübeckerne, opholdt fig i Throndhjem, 

fom der et Gefandtffab til bam fra Alexander Jaroflavs Søn, Der nu 

fiden 1242 atter var anerfjendt af Novgoroderne fom Deres Fyrſte, med 

Klagemaal over De Fiendtlighbeder, fom fandt Sted nord i Finmarfen 

mellem De under Novgorod ſkatſkyldige Øftfareler, og Kong Hanfons 

Sysfelmænd: de havde idelig, beder Det, Ufred med binanden i Ran og 

Manddrab. Muligt, at disfe beftigere Fiendtligheder fun ſkrive fig fra 

Nordmændenes Deeltagelfe i Korstoget 1240; muligt, at Det fiendtlige 

Forhold fan have nogen Sammenhæng med den nys bilagte Strid med 

Lübeck, Da Denne Stad allerede i en lang Rakke af War ſtod i den nær- 

mefte Forbindelfe med Movqorod, hvor den endog havde fit eget Op- 

fagsfted eller Qvarteer. Ii hvis Ufreden ved de finmarkſke Grændfer 

tidligere havde antaget en faa alvorlig Gharafteer, vilde Der vel ogſaa 

tidligere fra en af Siderne bave været klaget Derover.  Formanden for 

dette Gefandtftab bed Ridder Michael" 1). Hans Hverv var ej alene 

at fee til, at faa Fiendtlighederne bilagte og forebyggede for Fremtiden, 

men og at indlede et Giftermaal mellem Kongens Datter Cbhriftina, Der nu 

bavde naaet fit 17de Mar, og Fyrſt Alexanders Søn Bafilius (Vaſilij), 

Der vel omtrent bar været af famme Alder 2). De bade Derfor om at 

maatte faa Gbriftina at fee, og fremførte Alexanders Onſke om at Dette 

Giftermaal funde fomme i Stand. Paa Giftermaals-Forflaget ſynes 

Kong Haafon ikke ftrar at have givet noget beftemt Svar, Derimod blev Der 
holdt flere Forhandlinger angaaende De svrige Anliggender, og man bragte 

virfelig en Fred i Stand. Den følgende Vaar, da Alexanders Sende- 

1) Denne Michael var maaffee den famme, der i Overeensfonften af 1264 næv- 

neg fom Posfadnif. 

2) Den Søn, fom her menes, maa have været Vafilij, da Aleranders øvrige 

Sønner endnu ej have funnet være vorne.  UAlerander fely omtales fom me- 

get ung, da han 1240 flog de Svenffe, og Sønnen Vafilij fan altfaa neppe 

have været fød mange Aar før den Tid. Imidlertid maa han have været 

nogenledes fuldvoren, ba Faderem 1252 gik til Horden, thi han flog, hevder 

det, i hans Fraværelfe Littauerne. Sagaen falder ham Holmgardefongens 

„unge Søn”. 
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bud vejfte bjem, fendte Kong Haafon tvende Gefandter, Vigleik, Faldet 

Provfteføn, og en vis Borgar, i Følge med dem til Novgorod, for at 

faa Fredsflutningen vatificeret, eller, efter de Fiders Brug, at vverle- 

vere Kong Haafons Fredsbrev og modtage ligelvdende Gjenbrev fra 

Fyrſt Aferander. De toge Vejen over Bergen og Derfra den fædvanlige 

Søvej til Øjfterføen og videre over Neva og Ladoga. De anfom om 
Sommeren til Novgorod, hvor Fyrft Alerander tog meget vel imod dem 
og hvor Freden nu blev endelig affluttet. Betingelſerne kjendes des— 

værre iffe, da Fredsinftrumentet forlængft er tabt: der figes fun at 

begge Fvrfter fatte Fred mellem fig felv og fine Sfatlande, faa at den 

enes Underfaatter iffe ffulde gjøre den andens Ufred. Men der tales 

iffe et Od om, hvorledes Grændfen for de fammenftødende Skatlande 

blev beftemt, og bvilfe Regler bleve givne for Statfrævernes Van- 

dringer !). Det er bøjft fandfonligt, at allerede nu de Beftemmelfer 

bleve givne, Der fiden, omfring 1326, loſeligt anføres efter ,,gamle Bu- 

mændå og Finners” Udfaqn, fom de vette, og fra fordums Tid beftaa- 

ende Grændfeforhold mellem Norge og Rusland *), nemlig at Rusland 

ffulde bave Ret til at fræve Stat, faa vidt det fan ffjønnes fun af deres 

egne Underfaatter, Karefer iberegnede, hvor De fandtes, langs Kyſten til 

Lyngstuen (mellem Lyngenfjord og Ulffsfjord) og til Fjelds indtil Maals— 

Given, bvis Udfpring ligger lige op fra Lyngstuen, medens Norge 
ffulde funne fræve Stat ej alene af Deres egne Underſaatter, alle Fin- 

ner iberegnede, men endog af Halvfareler eller Halvfinner, naar De fun 

havde en finff Moder, lige øfter til Frjanema og ind efter Gandvik (Det 

pvide Hav) til Veleaga eller Vele-Aa, i bvis Nærbed maaftee Det før 

omtalte gamle Grændfepunkt  VBegeftaven” ev at føge 3). Ved de her 

angivne Beftemmelfer fritoges viftnof Fromsø Sogn og den nye Coloni 

ved Malangen fra Beſog af rusſiſke Statfrævere, og det Princip udtal- 

te8, at af De i Grændfe-Gqnene hjemmehørende Perfoner ſkulde alle Fin- 

nev anfees fom norføe, alle Kareler fom rusſiſke Underfaatter; men Der 

indrømmedeg dog den rusſiſke Regjering Mettiqhbeder inden Norges vp- 

rindelige Grændfer, der med Tiden funde fortolkes, og virkelig bleve for- 

tolfede fom en fuldfommen Ferritorialret, uden at Norges Megjering 

1) Haafon Haafonsføns Saga Cay. 251. 

2) ,Dette ere fande Gnemerfer mellem Norges Konger og Rusſekongens Miger, 
efter fom gamle Mænd fige, og end fige i Dag gamle Bumænd og Finner”. 
N. gl. £. S. 152. I Fractaten af 1327, hvortil hiin UAngivelfe aabenbart 
flutter fig, tales der altid om ,det gamle Grændfeffjel”. Der er altfaa ftor 

Grund til at antage, at Fredsbocumentet af 1251 for en ſtor Deel har været 

ligelydende med hiint yngre. 

3) Dog ogfaa fun maaffee, fe ovenfor, S. 102. 
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fit lignende Fribeder inden Det rusſiſke Gebet: altfaa fit Sagen ber- 

ved et Udfeende, fom om bhele Det antydede ſtore Diftrict mellem Lynqs- 

tuen, Frjanema og Veleaa var et Fællesvdiftrict, bvis Jordbund lige 

meget tilhørte begge Magter, og fom, bvis Det engang formelig føulde 

deles, Da maatte blive at Dele efter Midten af begge disſe Yderpunkter, 

bvilfet ni og desværre paa Det nærmefte er indtruffet. Hertil fom 

og, at Beftemmelferne felv netop vare fliffede til at fremfalde nye For- 

viflinger, hvilke belter ikke udebleve. | 
Hvad dDerimod Kong Aleranders Giftermaals-Forflaqg angaar, Da 

blev der, fom Der figes, ikke agtet Derpaa, fordi Der var ſtor Ufved i 

Holmgaard, og Fatarerne gif vftenfra meget ind par Holmgaardefon- 

gens Rige“. Viſt er Det, at Jatarerne, fom vi ovenfor have berettet, 

i Det følgende Aar angrebe Aleranders Broder Undreas i Susdal, der 

bavde været taabelig nof til at ville unddrage fig Deres Herredømme, vg 

berjede bele bans Rige, faa at ban maatte tage Flugten, forſt til Eſt— 

fand, fiden til Sverige, bvor Byrge Jarl gav ham Filbold. Men 
Derom funde man iffe vide noget i Norge, Da Kong Hanfons Gefandter 

forfode Rusland, hvilfet føde om Vinteren, faa tidligt, at De endnu traf 

Kongen i Viten, førend ban ud paa Vaaren 1252 drog til Bergen ). 

Snarere bar Warfagen, hvorfor Kongen ikke ønffede, eller Gefjandterne 

fravaadede Giftermaalet, været den, at De ved Deres perfonlige Nærværelfe i 

Novgorod funde overtyde fig om, bvor liden Magt Fvrften bavde, og 

hvor ufitfer bans Stilling var. Eller maaffee har intet beftemt Ufflag 

været givet, da Alerander efter Broderens Flugt fik andet at tænte 

paa end Disfe Giftermaals-Anliggender, efterfom han Da gjørde en Nejfe 

fige til den mongoliffe Hovde, og af Sartaf, Batus Søn, blev forlenet 

med Gtorfyrftendømmet Vladimir *). Denne Forklaring er for faa vidt 

rimeligere, ſom Det berettes, at De norffe Gefandter medbragte fømme- 

fige Gaver fra Alexander til Rong Haakon, thi dette vifer, at De maa have 

ftiltes fra Fyrſten i al Benftabelighed. Den fluttede Fred, tilføjes Der 

ellers, holdtes Dog iffe Længe, fljønt der iffe tales udtroffeligt om nye 

Fiendtliqhbeder ved Den vusfiffe Grændje førend under Kong Haafons 

Gfterfølger. 

11. Begivenheder i Landet felv. Kong Haafons Virffomhed til Lovgivnin- 

gens Forbedring vg Rigets Opfomft; hans videre Forhandlinger med Paven 

angaaende Korstoga-Løftet, m. m. 

Førend vi følge Kong Haafon under bans videre berømmelige Virk— 

1) Haafon Haafonsjøns Saga Gap. 271, jvfr, 277. 

2) Karamfin, Rusl. Hiftorie, tydſt Overſ. IV. S. 57. 
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fombed til Opretboldelfen af Rigets Hæder og Dets VBorgeres Velfærd 

fige over for Udlandet, maa vi fafte et Blik tilbage paa Filftanden og 

Begivenbederne indenlands i Denne famme Rakke af War, og navnlig 

paa De borgerlige og firfelige Forhold. — Norge bjemføgtes i Denne Tid 

af flere, itfe vinge, Ulykkestilfelde. Den vedholdende Regn i Aaret 
1247, og Den Devaf følgende flette Hoſt foraarfagede Den paafølgende Vinter 

Mangel og Dvrtid, Der blev fan meget føleligere, fom Krigen med Dan- 

marf og Lübeckerne bindrede tilftrætkelig FIilførfel '). J 1249 indtvaf 

et. Jordffjelv i Egnen om Gøtaelven, hvorved Dennes oſtre Arm far et 

Styffe Land ud, rimeligvis fra Hifingen >), og fan War efter ffede der 

et endnu mere pdelæggende Jordſkred i Orfedalen, hvorved flere Gaarde 

fant ned å Jorden *). Men ijær vare Ilvdebrande byppige. Aaret 

1248 var fornemmelig ulvføebringende i Dette Henfeende, thi iffe mindre 

end fre Steder, Bergen, Funsberg og fandfynligviis Nidaros bjemføgtes 

af Ildebrand Y. I Bergen fynes Ødelæggeljen at have været førjt. 

Den udbrød Natten til den 4de Iult, uvift bvorledes, midt i Byen 

(et vil fige Den Daværende By paa Øftfiden af VBaagen), i em Gaard, 

faldet Straumen, og Da Der i lang Iid forud havde været tørt Vejr, 

greb den rivende om fig. Der ble ftrar blæft Allarm over hele Byen, 

og faa fnart fom Kongen fif at vide hvad der var paa Ferde, kladte han 

fig i Haft paa, føyndte paa De Mænd, Der vare om ham, og (od bele 

Hirden faavel fom alle Byens Borgere blæfe ud til at fremmøde bevæb- 

nede, ligeſom til Strid 5). Sin Hird, Der bar mejt at ftole paa, anvendte 

han Der, bvor Det tfær funde behøves, og forordnede felv, hvor enhver 

ftulde ftaa. Han føgte førft at faa ftandfet Iden indenfor (d. e. føn- 

dDenfor) Veterskirfen, men Det var umuligt; ban begav fig Da med Hir- 

Den og Bymændene til den lidt nordenfor beliggende Mariekirke, men 

ogfaa den, faavel Faget fom begge Faarnene, fom i Brand. Da fit 

Iden en faadan Magt, at de lende Brande flyngedes — „i bele fem 

VPileffuds Ufftand, vet fom en ildfprudende Drage, med et langt Slab 

efter fig”, figer Matthæus af Paris, Der felv var Vjevidne dertil — 

* 
1) Om Dyrtiden er der ovenfor talt, S. 44, 72, 73. 

2) De islandffe Annaler, ved 1249. 

3) Stedet, hvor denne Ødelæggelfe foregif, kaldes Raudsvoll; det maa vel have 

været et Steds i Nærheden af Elven. 

1) Matthæus Parif. S. 504 nævner udtryffeligt „in trihus principalibus ci- 

vitatibus”, og da han paa den Tid var i Norge, maa han vel vide Veffed 

derom. Da nu Nidaros aabenbart var mere , principal” end Oslo, fynes det, 

fom om hiin er meent. Denne Ildebrand funde da manffee og ftaa i For- 

bindelfe med den Udvidelfe af Chriftfirfen, fom fandt Sted 1248, fe nedenfor. 

5) GSturlunga Saga, VIII 5. Saml. til det norſke Folks Hiftorie I. 347. 



1248. Ildebrand i Bergen. 107 

og å Borgen, der nu ligeledes begyndte at brænde. Mu føyndte Kon- 

gen fig DD med en beel Deel Folk, men forgjeves; uagtet Borgen var 

opført af fvære bugne Stene, blev den Dog lagt i Uffe og mange Folk 

omfom i Luerne. Kongen begav fig nu til Sandbro, hvor han fandt 

en ftor Mangde famlet, for at bindre Ilden fra at udbrede fig til 

Holmen og Kongsgaarden; ban fatte ved fin Rærværelfe og fit Erem- 

pel nyt Liv i Deres Beftræbelfer, vifte fig Djerv og modig, uden Dum- 

driftigbed, og fik ved Forftand og Kodblodigbed udrettet, hvad han 
vilde. Han voede felv ud til en Deel gotiſke Kogger, Der lag udenfor 

Bryggen, fif der [nant en Mængde ſtore Kjedler, og fod Dem fylde med 

Sovand, bringe op par Bryggen og fiden tømme ud over Iden, idet 

ban tillige f0d flere Hufe vive ned og De øvrige beffytte ved baade Lang— 

ſtibs-Sejl. Saaledes lykkedes det endelig at faa Ilden fluktet paa Denne 

Kant, men bele Byen indenfor Sandbro var opbrændt; paa nogle faa 

Hufe nær inde ved Vaagsbunden 1).  Mattbæus af Paris figer ogfaa, 

at bele Byen fortæredes, i Ult 11 Kirfeføgne, tilligemed nogle, Biftop- 

pen tilbørende Huſe; fun de fire Kloftre, og Kongsgaarden tillige med 

Apoftelfirfen, ffaanedes *). Dagen efter gif et forfærdeligt Fordenvejr 

1) Haafon Haafonsjøns Saga Cap. 260. Dette Sted har i alle Hidtil leverede 

Dverjættelfer af Haafou Haakonsſons Saga været misforftaaet. Der ſtaar ,,al 

Byen var brændt indenfor Sandbro, ,fyrir utan (d. e. med Undtagelfe af) 

nogle Huſe ude ved Vaagsbunden”. Ordene ,fyrir utan* har man taget fom 

om de ftode i Modfætning til det nys foregaaede , indenfor”, og overſat faaledes: 

Byen var brændt indenfor Sandbro; udenfor denne nogle Huſe i Baagsbun- 

den”. Derved faar man ud, at Vaagsbunden ffulde være udenfor Sandbro (!) 

?) DeKirfer, Der [aa paa Øftfiden af Vaagen, famt i Vaagsbunden, vare ved Kong 

Haafons Død, Allehelgens og Katharina Kirfer iberegnede, 12; af disfe tvende 

fidfte Hofpitalsfirfer verd man dog at Allehelgenskirfen allerede erifterede paa 

Sverres Tid, og fun efter Gjenopbyggelfen blev fat i Forbindelfe med et Hofpital. 

Det famme var aabenbart Vilfældet med Olafskirken, der tidligere var en alminde- 

lig Sogqnefirfe, men af Kong Haafon gjenopbyggedes og fattes i Forbindelfe med 

et Francifcanerflofter. Ut flere af Kirferne fortæredes eller i det mindfte ffadedes 

i Branden, er aabenbart; det figes udtryffeligt om Peterskirfen og Mariekir— 

fen, og ligeledes fan det ffjønnes at Olafsfirfen pdelagdes. Thi naar Mat- 

thæns figer at de 4Kloſtre ffaanedes, fan han iffe mene andre end Munkeliv, 
Jonstloftret, Dominicanerfloftvet og Nonnefeter; at han tilfammen falder dem 

religiosorum domus, uagtet eet var Nonneflofter, gjør intet til Sagen og er 

fun en fædvanlig latinff Talebrug, hvor Ord af flere Kjønnævnes under eet. 

Disfe fire Kloftre faa netop udenfor Jldebrandens Omraade, hvilfet ej var 

Tilfældet med Olafskirfen: hvis denne havde haft noget Klofter, der fortære- 

Des, vilde dette fiffert Have været færftilt omtalt; og omvendt, havde den haft 

et Klofter, der frelftes, vilde der have været Tale om fem, ej om fire reli- 

giosorum domus. It dette vifer, at Francifcanerfloftret iffe var til i 1248, 

men at Olafsfirfen var en af hine 11 Sognefirfer, og at den maa være ble- 

ven fortæret i Branden, føden, Kong Haafon lod den opføre igjen: ja dette er 
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over Den ødelagte By. Lynilden flog ned paa flere Steder, førft i et 

Huus, hvor Kongens Søn Junfer Magnus, den Gang fun 10 Yar 

gammel, var inde; Jaget blev revet op i nogle Favnes Længde, men 

befdigviis fom Lynet ifte ind. Siden flog Lyniden ind i et engelft 

Sfib, der Natten forud var anfommet, og laa udenfor Bryggen; Ma- 

ften fplittedes i tufende Smaaftyfter, faa at man neppe faa Spor af den, 

en Splint Dræbte en Mand fra Byen, Der var fommen ombord for at 

fjøbe Stads; de øvrige, Der vare ombord, føulle efter Sagaens Udſagn 

ej være fomne til Sfade, medens Derimod Matthæus af Paris, der felv 

juft nylig havde været ombord, men Derimod paa den Tid, Ulykken frede, 

holdt Mesje i en Kirfe nær ved Stranden, forfifrer at ingen unde 

gif betydelige Saar eller Beftadigelfer: ban lagger ogfaa til, at alle de 

GStibe, der fan paa Vaagen, over to hundrede i Fallet, bleve beftigt 

bevægede '). Kun faa Dage efter holdtes Brylluppet i Kongsgaarden 

mellem Kongens Datter og Kong Harald fra Man, medens fandfynlig- 

viis Iden endnu ulmede under de rygende Gruushobe: et førgeligt Stue, 

Der neppe fan bave undladt at give Bryllupsfeſten et ubyggeligt Præg, 

og vokke mørke Anelfer, der og git i Opfyldelfe, da det unge Brudepar 
fandt en faa brad og førgelig Ende i Dynraſts Bølger. For øvrigt lader 

det til at Byen med Kirfer og andre Bygninger fnart fom paa Fode 

igjen. De nærmere Omftændigheder ved VBranden i Tunsberg fjendes 

iffe; end mindre veed man om den tredie Idebrand i dette Aar, der 

ej engang pe til noget beftemt Sted, faa at vi alene gjetningsviis 

utt — til at forflare den tilfyneladende Modſigelſe, at Olafskirken 
allerede omtales paa Sverres Tid, medens det dog udtryffeligt heder, at Kong 
Haafon lod den bygge. Her have vi faaledes et beftemt Datum for det 

tidligft mulige Tidspunkt, da Minoriterfloftret fan have været oprettet. 

Matth. I. c., faavel fom Sagaen I. c. Sagaen fætter dette Tordenvejr nogle 

faa Dage efter Branden; Matthæus, fom DØjevidne, maa vel foretrætfes, 

naar han fætter det til næfte Dag. De faa ubetydelige Afvigelfer mellem 

- 
— 

Matthæus og Sagaen, der faa let funne forklares af den Forffjellighed, der 

altid opftaar i Beretningen om deslige VBegivenheder, hvor Forvirring og 

Forfærdelfe er almindelig, fan dog itte foælfe FTroværdigheden hos nogen af 

Parterne; tvert imod er det endog beundringsværdigt, hvor famftemmende 

begge, indbyrdes uafhængigt og til forffjellige Tider nedffrevne, Beretninger 

eve. Matth«us bemerker, at der famme Aar ogfan var Ildebrand paa flere 

andre Steder i Guropa, idet nemlig Domfirfen i Køln Gjder er ligeſom Mo- 

- der til og Matrone for alle Tydfflands Kirfer”) flere Byer og Borge i Frank— 

rige og i Nordmandie, og i England Størftedelen af Neweaſtle blev Nov for 

Luerne. Ved at fortelle om Ulyffen, fom Ilden anvettede paa bet en- 

gelffe Sfib ved Bergen, tillægger han, at Kongen, faa fnart han fif den at 

vide, af Kjærlighed til ham felv (Matthæus) lod GSkibet faa em bedre og 

ftørre Maft. Heraf ffulde man næften formode, at det var det famme Skib, 

med hvilfet Matthæus var anfommen til Bergen. 
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funne fremfætte den Antagelfe, at der ber figtes til Nidaros. Tre Uar 

fenere brandt Futerø Klofter op (1251), og tre Aar derefter igjen 

(1254) var Der Ildebrand i Oslo '). Endelig fluttede Rætffen med en 

ny Fldebrand i Funsberg om Vaaren 1258, bvilten, fom Det ude 

trykkeligt figes, fortærede Den frørfte Deel af Byen, og anvettede ftor 

Skade *). 

Disfe byppige ſtorre Ildebrande fom deels af de mangelfulde Sluk— 

ning8-FIndretninger, fom man Dengang havde, Deels ogſaa af Den uben- 

figtsmæsfige Byqningsmaade, Da De flefte Privatbufe vare af Tra, og 

Dertil meget fore og tæt fammenpakfede. Naar der engang blev Ildlos 

i en af Disfe foære, tætte Vømmermasjer, maatte Det være næften umu- 

figt at faa Bugt med den: der var neppe engang Plads for Dem, Der 

vilde fluffe, til at vende fig paa. Det fader heller ikfe til, at man blev 

klog af Stade, eller fiden opførte Hufene mere luftigt og frit, thi ogſaa 

i de følgende Tider finde vi Gaarde i Bergen og Oslo omtalte fom in- 

dDeholdende en Mangde Stuer eller Herberger, og beliggende tæt ved 

binanden, fun adffilte ved fmale Gaardsrum eller ved endnu fmalere 

Bejter. - For Neften fones disfe Ildebrande at have givet Kongen rig 

Anledning til at tilfredsjtilke fin Byggelvft, fanledes fom Det i Det føl 

gende ffal omtales. 

En ftor Deel af den Iid, Der efter Borgerfrigenes Opphør var 
fevnet Kongen fra Underbandlinger med og Udruftninger mod fremmede 

Magter, fynes ban at bave anvendt paa gjennemgribdende Lovforbedrin- 

ger. Norges Love, endnu forffjellige i hvert af de trende ftore Lagfotn eller 

Ibingføreninger, og næften ganffe i den Skikkelſe, De fil pan St. Olafs 

Tid, efter bvilfen De ogſaa fædvanligviis benævntes, fvarede viftnok i 

mange Stykker ej længer til Tidens Fordringer, og I Særdeleshed 

maatte De gamle Beftemmelfer om Frændebøder anſees forældede, ja 

endog ſkadelige, Da De i Stedet for, fom deres oprindelige Henfigt bavde 

været, at forebygge Drab ved den Urt af folidarift Anfvarlighbed, fom 

derved paalagdes den hele Slægt for et enkelt Medlem, nu juſt frem- 

faldte Ufred og Drab paa fagesløs Mand, for faa vidt man ej længer 

fandt det abfolut nødvendigt at betne fig paa Fornærmeren eller Drabs— 

manden felv, men i bans Sted vfte fældede en anden, helft Den gjevefte, 

af hans Frænder, om denne endog var ganffe uffyldig i, ja uvidende om 
hvad biin havde gjort. -Ogfan meget andet trængte til NRevifion; 

navnlig maatte De gamle Ghriftenvetter ftøde Gejſtligheden fom heel uca- 

noniffe, hvorfor ogfan Erkebiſkop Gyftein, fom vi bave feet, i fit Dioces 

1) De islandffe Annaler. 

2) Saafon Haafonsføns Saga Cap, 296. 
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fif en ny efter Tidens Fordringer — maaffee endog alt for meget — 

fempet Gbriftenret indført eller i det mindſte friltiende vedtagen: den for- 

hen omtalte Guldfjeder '). Det var upaatvivleligt Kongens Henfigt — 

og vi finde Anordninger Dertil, føm det nedenfor ſkal vifes — at faa 

alle de tre forffjellige Lovgivninger fammenfmeltede til een fælles for Det 

hele Land, naturligviis med de Forbedringer, Der maatte vife fig nød 

vendige. Men dette kunde iffe ſkee med eet Slag; det maatte bevirkes 

gradeviis og lempeligt, i Det mindfte fremmede en faadan findig og lem- 

pelig Fremfærd bedft med Kongens Sind. Forſt og fremft henvendte 

ban fin Opmerffombed paa Froftathingsføven, Deels, fom man maa for- 

mode, fordi den gjaldt i Landets fornemfte Deel, deels vel og fordi Den 

i fig felv ſynes at bave været Den fuldftændigfte af alle tre. Vel fore 

tog ban ingen Omvedaction af Den i og for fig felv, men ban foreffrev 

og fif, fom Det ſynes, Iid efter anden, fornemmelig paa Orething 1244 

(Frøftatbing funde, fom befjendt, holdes paa Gretbingets Plads i felve 

Byen) og paa Froftatbing 1260 vedtaget flere vigttge og indgribende 

Forandringer elev Retterbøder, Der i egne Afſnit forudſkikkedes Lovbo- 

gen, figefom det maaffee og er en Foranſtaltning af Haafon, at Lov- 

bogen felv blev afftreven paa ny, vg, for at man bedre funde finde 

fig til Nette i Den, inddeelt i 16 VParter i Stedet for De ældre 
8 Bolker 2). De vigtigfte og mere almindelige VBeftemmelfer med 

1) Se oyenf. NL. S. 247. 

2) Af det Foregaaende vil det fres, at ber ej fan være Fale om Lovforbedringer 
i Fhrondhjem førend efter Hertug Skules Død; tidligere end 1240 funne faa- 

febes ingen Forhandlinger derom fættes. Nu erfare vi, fom det nedenfor paa 

fit Sted nærmere ffal vifes, af Haafon Haafonsjøns Saga Cap. 303, fam- 

menbholdt med Haafonarbof Gap. 9 og Gap. 20, at Kong Haafon i 1260 

var tilftede paa det egentlige Froftathing, og at han va fif flere vigtige Lov— 

Beftemmelfer vedtagne, navnlig Kongearven og de Retterbøder, Der anføres 

faavet i Haafonarbof Cap. 20, fom endnu fuldftændigere i den førfte Deel 

(indtil Lacunen Gap. 13) af Intimationen til den egentlige Froftathingslov. 

Men derhos feer man af Retterboden af 145e Sept. 1327 (MN. gl. £. MM. 

153), at Kongen enedes med Grfebiffop Sigurd om at paabyde em Ghriften- 

vet, Der ej fan være nogen anden end Froftathings Ghriftenret (fe ogſaa Key- 

ſers Kirfehiftorie I. S. 394), ligefom Jntimationen til Froftathingsloven i 

Gap. 22 efter Lacunen omtaler en Forfamling paa Øvething, hvor de 

fra Lacunen indtil hiint Cap. anførte Beftemmelfer figes at være blevne oplæfte 

og vedtagne. Da nu det ovenfor omtalte Dipde, der nævnes før Lacunen, i 

Sagaen udtryffeligt figes at have været Holdt pan felve Froftathing (Kongen 
drog pind til Froftathing*), faa feer man, at der her i Jndledningen er Tale 

om tvende Moder til forffjellige Tider, og at em nærmere Omtale eller An— 

fyndigelfe af Mødet paa Ørething maa have erifteret i det tabte Stykke af 

Sntimationen. Murer det viftnof, fom det nedenfor ffal vifes, muligt, ju endog 

fandfynligt, at dette Møde, og Lovbogens nye Inddeling allerede er at hen- 
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Henſyn til den verdslige Lovgivning vare de, Der vedtoges 1260, og fom 

vi Derfor førft naar vi fomme til Denne Id nærmere ville omtale; i 

1244 blev Derimod en Cbriftenvet — Froftatbinget8 — vedtagen, ej alene 

for Froftatbinget felv, men og, føm Det ſynes for bele Norge. Denne 

var den JFroftathings-Ghriftenret, fom vi allerede ovenfor, i Unledning 

af Stridighederne mellem Kong Sverre og Erkebiſkop Erik, have omtalt, 

og fom, efter bvad vi Der have føgt at vife, enten ganſke eller paa Vet 

nærmefte bar været eensiydende med Den før omtalte , Guldfjeder”, eller 

rettere Denne felv, med yderſt fan Iilfætninger ). Den indebolder, felv 

i den Skikkelſe, vi kjende den, i Det mindfte een Beftemmelfe, Der naben- 

bart hidrorer fra Erkebiſkop Eyſteins Tid, og fun ved en Forglemmelſe 
ſynes at være ladet uforandret *), medens tillige dens flefte Artikler allerede 

findes ligelydende optagne i biint Udkaſt til en Combination af Froftatbings- 

og Gulatbings-Ghriftenretter, fom man bar faldt Sverres Ghriftenret, 

fordi Den vimeligviis forelagdes til Antagelfe paa Biftopsmødet i Bergen 

føre til Kong Haafon Sverresjøn. Men da man intet med Vished veed 

derom, ev det for det førfte fifrere at henføre det til Haafon Haafonsføn, 
og i faa Fald bliver det rimeligt, at dette Møde da ogſaa er det famme, 

paa bvilfet Ghriftenretten, der felv udgjør 2 af disfe Varter, vedtoges, 

altfaa hvor Grøebiftop Sigurd har været tilftede, og fom, uagtet det ind— 

traf meget tidligere end hiint, ved hvilfet Grøebiffop Einar udtryffeligt 

nævnes, dog i Jutimationen felv omtales fenere, af den ſimple Grund, 

at det Parti af Intimationen, fom bhenhører dertil, har dannet Begyn— 

delfen til de før 1260 erifterende Afſkrifter af Loven, medens Metterhø- 

derne paa Mødet 1260 med dertil hørende Indledning fenere ere blevne ved- 

føjede i Spidfen (fom man altid feer var Tilfældet med flige Thingbeflutnin- 

ger) enten, i De ældre UAfffrifter, paa loſe eller fenere tilheftede Blade, eller, 

i fenere Afffrifter, fom en Deel af felve Terten. Ligefom der altfaa foran i 

den miværende Iutimation ftaar, eller vettere Frulde fraa: „disſe VBeftemmel- 

fer bleve vedtagne paa Froftathing ved vor Søn Magnus's, Grøebiffop Ei— 

nars ov. f. v. Samtykke“, faaledes fan der maaffee etfteds i det bortfaldne have 

fiaaet: „Folgende Beftemmelfer bleve vedtagne paa Ørething med Grfebiffop 

Sigurds (maaffee ogſaa Knut Jarls) vg fleres Samtykke“. Underſoge 

vi mu, hvilfe Sommere mellem 1240 og Grføebiffop Sigurds Død 1252 Kong 

Haafon tilbragte i Trondhjem, faa at Han funde overvære Frofta- eller Øre- 

thing, da faa vi fun 1244. Dette pasjer og godt dermed, at Ghriftenretten 

endnu paabyder Jærnbyrd, der afffafredes af Cardinal Villjam 1247. Om 

Aaret 1244 i det mindfte for Ghriftenrettens bhøjtidelige Vedtagelfe fan der 

faaledes neppe være nogen Tvil. 

1) Ge ovenfor UIL. S. 247, 248, jvfr. 263—266. 

?) Dette er Beftemmelfen i TL. 10 „om Blodsudgydelfe i Ghriftfirfen, Maricfir- 

fen eller deres Kirfegaard”, der, fom ovenfor IV. 248 vitft, hentyder paa en 

Tid, da Ghriftfirfen og Mariefivfen endnu ſtode paa ſamme Kirfegaard, hvil- 

fet ogfaa i den faafaldte Sverre Ghriftenret med frørre Omtanfe er vettet 
til  Ghriftfirfegaarden" alene. 

— 
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1190, ligeſom man ogfaa der netop finder et Par af de Artikler af „Guld— 

fjeder“, over hvilke Kong Sverre ftødte fig, vg i hvis Sted han vilde have de 

ældre Beftemmelfer i i „Graagaas“ bibeholdte. Ut det efter Kong Sverres 

Tid funde lykkes Grøebiffopperne i Nidaros at faa , Guldfjeder" om ikke 

førmeligt vedtagen, faa Dog fiiltiende anerfjendt fom gjeldende Lov, var i 

og for fig ikke faa befynderligt; thi deels maatte Grijendelfen af, at den 

ældre Chriſtenret ikke fænger pasfede til de, ogfan af Lægmand, alminde- 

figt anerfjendte og vedtagne canoniffe Regler, være almindelig '), og Der- 

til bavde Grfebiffopperne lige fra Forliget med Kong Haafon Sverres- 

føn paa Det nærmefte funnet raade fig felv i deres Dioces, fornemmelig 

under Skules langvarige Negimente i det nordlige Morge, Da Det var 

denne alt før meget om at gjøre, at bave Erkebiſkopperne paa fin Side, 

til at han iffe ffulde have lempet fig efter Dem, og luktet Øjnene til at 

De udftrafte fin Myndighed videre end tilbørligt. Ved Fredens og Ro— 

fighedens  Gjenoprettelfe fandt Kong Haafon derfor viftnok ,Guldfje- 

deren”, enten uforandret eller i alle Fad fun med vderft ubetydelige 

Modificationer, faaledes ved Brugen bævdet i Throndelagen, at han, om 

ban end havde villet, neppe engang bavde funnet afftaffe Den. Men det 

er iffe engang vimeligt at ban bar ønffet eller villet det, thi de Beftem- 

melfer, Der ſtodte Serre, fordi de hans Iid vare nye, og fordi man 

nu engang, opirret fom man var, fatte Sagen paa Spidfen: disje Be— 

ftemmelfer havde, efter de paa Haafons Tid herffende Synsmaader, ikke 

fænger faa meget at betyde, og Den Iid var beller ikke faa færdeles 

fjern, da Norges Hierarder endog fandt dem ikke paa langt nær tilftræt 

felige til at fifre Kivfen den Fribed og Mvyndighed, fom De meente at 

den funde og burde gjøre Fordring paa. Og faaledes er Det Da vel 

gaaet til, at Kong Haafon famtvyffede i at paabyde, og i Den nye Af— 

ftvift af Froftatbings-Lovbogen at lade indføre en Ghvriftenret, Der Var 

hverken mere eller mindre end Eyſteins ,Guldfjeder” fan godt fom ufør 

andret, ja neppe engang med De Forandringer i Serten, fom allerede ældre 

Concilbeſtemmelſer eller hbævdede Bedtægter fynes at maatte have -gjørt 

nødvendige 2). Ja det fynes endog at have været Kongens og Erke— 

1) Ni fjende viftnof iffe den ældfte Froftathings Ghriftenret, men have al Grund 

til atantage, at den i det væfentlige har lignet de øvrige ældre Ghriftenretter. 

2) Hvor ubetydelige Forandringerne maa have været, fers iffe alene af Den oven- 

for paapegede Omftændighed, at den ældre, allerede af Erkebiſtop Gyftein 

nedrevne, Mariefirfe omtales i II. 10 fom endnu ftagende, men tillige af 

III. 4., hyor de forbudne Slagtſkabsgrader i Egteſkab vegnes til Gte Led paa 

begge Sider fra Syffende at regne, uagtet, fom ovenfor paapeget, Forbudet 

allerede paa den lateranffe Forfamling 1216 indffrænkedes til 4de Led inclu- 

five fra Svffende. Derimod findes ej alene i denne Ghriftenret, men ogſaa 
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biffoppens Mening at denne Net, fom nys anført, ſkulde blive Chriſten— 

vet for bele Riget. Thi deels figes dette udtrykkeligt i en kongelig Retter— 
bod, udftedt i Begyndelſen af det følgende Aarhundrede *), Ddeels vifer 

allerede den oven nævnte Combination af Frofta- og Gulathings-Chri— 

ftenvetter, fom man under Sterre føgte at faa i Stand, at Tran— 

gen til en mere almindelig Gbriftenvet endog Da maa bave været 

følt, ligefom det i fig felv er aabenbart, at Gbriftenretter, Der nu 

vare faa antiqverede, fom Gulathingslagens, Oplandenes og Vifens, nod— 

vendigviis, om end intet udtrykfeligt Desangaaende var foreffrevet, hyp— 

pigt maatte fuppleres eller berigtiges efter en mere tidsmæsfig Lovgivning, 

og ingen var Da hertil nærmere end Froftatbingsloven, den fom allerede 

gjaldt ved Metropolitan-Sædet. At man for Neften, naar Lovgivnin- 

gen afligevet ftulde revideres, Dog ikke, idet man lod Chriſtenretten af— 

i den faafaldte Sverres Ghviftenret, den Jndffrænfning af Ultergangen for 

Legfolk til i det mindfte een Gang om Aaret, i Paajten, der indeholdes i be 

famme fateranfiatuter $ 21 (Decr. Greg. V. 38); dette maa da igjen være 

indført efter 1215. En anden virfelig Forandring, man fan fpore, er Den før 

omtalte i I. 18, hvor den endnu i Sverres Ghriftenret Cap. 35 vaabudne 

Nidreldes-Fiende (af tillagt Fw) forandres til Dvelfen af den Oft, der laves 

af af den Fredagen før St. Hansdag faldende Melf; men denne Forandring, 

der fandfynligviis er feet i Mellemtiden mellem 1190 og 1244, er og udtryk— 

feligt paapeget ganffe faaledes fom om en Marginalrettelfe her havde fundet 

Sted I Driginal-Gremplaret. (At Jærnbyrd, afffaffet af Cardinal Villjam 

1247, ligeledes omtales fom brugelig, fan her ej fomme i VBetragtning, 

da Loven felv, fom ovenfor viift, maa være vedtagen feneft 1244, altfaa før 

Gardinalens Ankomſt til Norge). Ult tyder faaledes virfelig hen paa, at man 

uden videre har vedtaget det mefte faaledes, fom det forefandtes, og ladet det 

indføre å den nye Lovbog, uden endog at have givet fig Tid til at an- 
bringe alle de Forandringer, der dog allerede ved Goneilbeflutninger eller 
paa andre Maader vare ffede. Og hiint Original-Gremplar fynes da ganſke 

viſt at maatte have været „Guldfjeder“. Om Forandringerne havde været 

end ſtorre og hyppigere, end de nu vife fig at være, vilde de dog med ftørfte 

Lethed have funnet anbringes i Form af Marginal-Netteljer. Men en anden 

Sag er (fe nedenfor) at denne Ghriftenrets Dptagelfe i Lovbogen famt Lov- 

bogens Fordeling i Parter maaffee fan ffrive fig fra Koug Haafon Sverres 

ſons Dage. 

1) Se den før omtalte Retterbod, udftedt i Kong Magnus Eriksſons Navn 14de 

Septbr. 1327: ,at den Ghriftenret, fom den værdige Herre Kong Haakon den 

gamle, vor Farfader, og Hr. Sigurd, Crfebiffop i Nidaros, med de bedfte 

Mænds Raad og Samtyffe, fom dengang vare Å Riget forordnede at fulle 

gjelde (over hele Norge", tilføjer en Goder udtryffeligt) „den ffal nu 

gjelde alle Mand imellem”. Tidligere omtales denne Chriftenret baade i 

Retterbod af 140e Mai 1290 og i en anden af 28de Juli 1316 fom ben 

gamle, forhen gjeldende”, og det virkelig, fom bet lader, for hele Riget. 

Mund. Det norffe Folfs Hiftorie IV 8 
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ffrive i den nye Lovbog, bar ladet dette flere med alle de Forbedringer, 

Den allerede havde modtaget, men derimod har bibeholdt den med flere 

forældede Beſtemmelſer, lader fig forklare af famme Grund, hvorfor den 

verdslige Lovgivning ligeledes er bleven gjengiven uforandret: man 

gav fig itte Tid til at omredigere Ferten, men foretrat at angive 

govsforandringerne i Form af Netterbøder, opregnede i Intimatio- 

nen, ganſke i Den Orden, hvori De paa Mødet felv bleve vedtagne: 
derved faldt de deſto bedre i Øjnene, og det ftod da enhver, Der 

ejede en Lovbog, felv frit for at anmerfe Nettelferne paa De tilbørende 

Steder i Loven. Nu have vi viftnot ingen faadan Betjendtgjørelfe om 

Forandringerne i Ghriftenretten, men deels maa det erindres, at Inti- 

mationen til Froftatbingsloven har et ſtort Hul, og at faaledes netop 

dDe firfelige Metterbøder funne børe til Det tabte; Deels er Det heel fand- 

fynligt, at Erkebiſkoppen fan bave befjendtgjort De firtelige Netterbøder 

færftilt, med en egen Afſkrift af Chriſtenretten. Den faafaldte Kong 

Haafons og Crøebiffop Siqurds Chriftenret, eller Froftatbings-Ebriften- 

ret, fremftiller os faaledes Den firfelige Lovgivning og de firfelige For- 

hold nærmeft fom De endnu vare par Erfebiffop Eyſteins Tid. Og 

muligt er Det endog, fom vi allerede have antydet, at den egentlige Ved- 

tagelfe faavel af Den, fom af den med ny JInddeling forfonede Lovbog 

afferede bidrører fra Kong Haafon Sverresføns ID. 

Af de Uvtikler, vedrørende de verdslige Forhold, der forefomme i 

den Deel af Intimattonen til Froftatbingsloven, Der er famtidig med 

Lovens nyere Inddeling, og faaledes maaſkee henhorer til 1244, maaſkee 

endog er meget ældre, er ifær een merfelig, Der vidner om, med hvor mange 

Vanffeligbeder den nye Lagmands-Injtitution endnu havde at fæmpe '). 

„Vi have”, figer Kongen ?), ,ofte børt, at flere, Der ere ganſke vift 

ftyldige, dog ikke ville indfinde fig bos Laqmanden, fljønt de eve lovli- 

gen ftevnte, og mange ville iffe bryde fig om Lagmandens Orffurd, naar 

ban bar fagt £00. Vi troede Dog i Den Henfigt at have indfat Lagmæn- 

dene og tillagt Dem Indtægter af vort eget Gods og vor Fædreneart, 

at enbver nu efter St. Olafs Lovgivning og Laqmandens Orffurd ffulde 

ville bringe fin Saq til Ende. Derfor faftjætte vi nu en Bod af tre 

Mart for bver Den, Der iffe vil indfinde fig bos Lagmanden, ffjønt ban 

er ſandſkyldig og fovligt ftevnt; faa og for dem, der iffe agte Lagman- 

Dens Orſkurd.“ Formodentliq bave de flefte mere anfeede Mænd endnu 

meent, bvad Der ogfar i Førftningen var Den beftedne Henfigt med 

1) Det forftaar fig af fig felv, at de følgende Ytringer blive langt lettere at 
forflare, hvis denne Kundgjørelfe henføres til Haaton Sverresføns Liv. 

?) Froftathingslovens Indl. 16. 
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FInftitutionen, at den egentlig fun var til for at fpare den fimple og 

ubemidlede Mand langvarigt Opbold, byrdefulde Rejfer og Dertil fva- 

vende Bekoſtning. Men det var en uundgaaelig Følge af de ftatsretlige 

Principer, Der nu føgtes gjorte gjeldende, at Kongens Dommermyndig— 

bed, udøvet gjennem bans beftiffede Embedsmænd, udftraftes til alle 

Underfaatter, hoje og lave. Vi finde Derfor ogſaa nu Lagmændenes 

Stilling at blive mere og mere anfeelig, og deres Embeder omfider, I 
det følgende Aarbundredes Begyndelfe, at regnes blandt de fornemſte i 

Landet, faa at Indebaverne endog fynes næften at have været felvffrevne 

til De højere Nangtitler '), medens Det Derimod tidligere netop fynes 

at bave været Principet, at en Laqmand ingen faadan Fitel ffulde bære, 

men altid i bogftavelig Forftand funne faldes Bønde?*): aabenbart fordi 

han iffe ved fin bojere Rang ſkulde give de Folk, mellem hvilte ban op— 

rindelig var fat til at ftifte Net, Anledning til Mistilid; en Betvagt- 

ning, Der fenere ben, Da hans Jurisdiction udftraftes til alle Klasfer, 

maatte bortfalde 3). 

En anden af Disje UAvtifler er ogſaa vet merkelig, fordi Den vifer, 

hvorledes Den Lytt til at fare fom Handefsfarl, Der nu er faa udDbredt 

i Norge, allerede i biin Tid bavde taget faadan Overhaand, at Kongen 

anfaa Det nødvendigt at fætte Grændfer før Den ved et færeget Forbud. 

, Det er o8 befjendt”, figer ban, „at intet er vort Rige faaledes til 

Stade, føm den Mislighed, at man ikke fan fan Arbejdsfolk i Herederne, 

fordi nu alle ville fare i Kjøbferd og ingen arbejde for Bønderne. Vi for- 

byde Derfor ftrengeligen enhver at fare i Kjøbferd, Der ejer mindre Gods end 

til tre Marfs VBærdi. - Dette Forbud ffal gjelde fra Paafte til Michelsmesſe 

bvert Aar, men fra Michelsmesje og bele Vinteren fiden fare enbver 

i Fred med Det, Gud har givet ham, fort eller idet”. Forbudet fynes 

at gjelde lige faavel Indenlands-Handel fom Fart til fremmede Lande %). 

En Deel Beftemmelfer om Audner eller Ødegaarde, opryddede i 

affides eller mere bøjt liggende Egne, faavel fom andre Nvydningspladfe, 

bvilfe nu famtlige underfaftedes De fædvanlige rømmunale Border og 

Sfatte-Ydelfer, vife itte alene, at ej ubetydelige Strækninger i De 

fenere Fider maa have været opryddede I Det nordlige Norge, og Fol— 

1) I. Gr. Hr. Hauf Griendsføn, Ridder og Laqmand €. 1315. 

2) Saaledes Dagfinn Bonde, der Ffjønt Stallare, Sysfelmand og faa godt fom 

fongelig Statholder i Bergen dog ej fif Lendermandsnavn. Lige faa Gunnar 

Grjonbak, der felv faldte fig Bonde, og hvis Søn Ginar, fenere Grfebiffop, 

var i Bøndernes Fal, da han gav Haafon unge Kongenavn. 

3) Om Lagmændene, fe for vvrigt ovenfor II. S. 190. 

2) Froftathingslovens Indl. 20. 
8* 
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femængden følgelig have formeret fig, men for faa vidt Ddet heder, at 

Den, der baade bøfter Hø og Korn af en Audn eller Ødegaard, ſkal præ- 
ftere Leding, feer man beraf, hvorledes Ledings-Præftationen allerede 

var paa Overgangen fra at være perfonlig til at blive reel, hvilket og— 

faa var en naturlig Følge af den fjeldnere Brug, man gjorde af virkeligt 
Ledings-Opbud 2). 

Merteligt er det, at ved flere af De adminiftrative Forboldsregler, 

fom føreftvives eller antydes af Kongen i disfe Kundgjørelfer, fpille endnu 

„Aarmandene“ en iffe ubetydelig Rolle. — Heraf maatte man flutte, at 

Kongsgaardenes Beftyrere endnu faldtes AWarmænd, og at de fremdeles 

ved Siden af Svsjelmændene vepræfenterede Kongemagten. Men Sagen 

er formodentlig Den, at fun Benævnelfen er bibeholdt fra den ældre Lov- 

givning, medens Sysfjelmændene egentlig ere meente. Thi Svsfelmæn- 

dene nævnes flet iffe, uagtet Deres Embede paa Kong Haatons Tid 

allerede fænge bavde hørt blandt De beftanende FIndretninger og Derfor 

nødvendigviis fynes at maatte have været nævnt, naar Der er Fale om 

Sagſogning, Filfigelfe af Rideſkyds, ov. a. d. *). 

1) Froftathingsloyens Indl. 17, 18, 19. Den, fom fun driver em Audn paa 

Hp, ej paa Kornavl (fom flaar og iffe faar) ffal fun præftere Budbyrd og 

Fattiges Flytning (fun de communale Byrder). Men naar han , baade faar 

og flaar”, da ffal han og præftere Leding efter forftandige Mends Skjon 

($ 17). Dog vidner det atter om Forpligtelfens perfonlige Charafteer, naar 

det i $ 18 heder ,at Kongen har fritaget den Lejlænvding, der felv opfører 

Hufebygningen paa en Audn, for Ledingen for tvende „Nev“ i de førfte fer Var. 

?) Herved bemerkes dog, hvad der egentlig gjelder om hele dette Parti af Indled- 

ningen til Froftathingsloven, eller Hvad der vedtoges og udftedtes paa Øre- 
thing, altfaa tillige Lovens Jnddeling i 16 Parter vg Ghriftenretten, at da 

vi formedelft den før omtalte Lacune mellem $ 13 og 14 iffe have Begyndel- 

fen til denne Rekke af Kundgjørelfer og Netterbøder, funde det, naar Alt 

fommer til At, være muligt, at alt dette egentlig føriver fig fra Haafon 

GSyverresjøn, ved dennes Forlig med Grføebiffop Erik, og at Kong Haafon Haa- 

fonsføns GSamraad eller Dvereensfomft med Grøebiffop Sigurd fun har 

gjeldt Ghviftenrettens Udftræfning ud over Froftathingslagen til hele Ri— 

get. Der er meget, fom gjør denne Antagelfe fandfynlig, og iffe mindft den 

Omftændighed, at Aarmændene endnu nævnes med Udelukfelfe af Sysfelmæn- 

dene, famt at Lagmands-Inftitutionen endnu fynes at omtales fom ganffe ny, 

og fom om det for en ftor Deel var den Konge, i hvis Navn Nundgjørelfen 

udftedtes, der fra førft af havde indjat Lagmændene. Man kunde endog føle 

fig friftet til at gjette paa Sverre felv, hvis man iffe maatte antage det 

ufandfynligt, at han havde optaget Ghriftenretten, fandan fom den forefindes, 

i fin Lovbog. - Hvad der fremdeles i høj Grad fynes at tale for em faadan 

Antagelfe, er deels den ovenfor paapegede Vibeholdelfe af De før Lateranmø- 

det 1215 gjeldende forbudne Lev, deels den merfelige Omftændighed, fom vi 

ſtrax nedenfor paapege, at et gammelt Brudftyffe af Froftathingsloven frem- 

filler Saftallet aabenbart i en langt ældre og uhjelpfommere Form, end det 

findes i de øyrige Haandffrifter, medens dog Siveoverftriften paa hint Brud- 
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Til Forebyggelfe af ttedrab maatte Det færdeles bidrage, at de 

Boder, hvormed Drab og Legemsfornærmelfer endnu tildels kunde af 

fones, enten ikke fattes faa bojt, at Vedfommende mistvivlede om at 

funne udrede dem og Derfor flet intet betalte, eller at Beregningsman- 

Den og Fordelingen ej var alt for indviflet, Da Det ellers fet funde hænde 

at enfelte Medlemmer af YGtten, Der troede fig berettigede til at tage 

Boder, men enten ingen bavde faaet, eller fandt at De ej havde faaet 

nof, i faa Fald anfaa fig berettigede til at tage Hevn paa egen Haand. 

Det gjaldt faaledes at fimplificere De fantadte Saftal faa meget fom 

muligt. Vi bave allerede feet '), hvorledes en faadan Simplification ſynes 

at være indffudt i den ældre Gulatbingslov ved Siden af den ældre, 

mere indviklede, Beregning. Et fenere, endnu fimplere indrettet Saftal, 

beregnet af Den af os oftere omtalte Laqmand Bjarne Mardsſon fra 

Haafogaland, der nætnes mellem Aarene 1198 og 1223, findes, fom 

ovenfor viift, tilføjet Gulatbingslagen, bvilfet maaſkee antyder, at Det 

bar ſkullet gjelde for Det bele Land, Da Bjarne Mardsføn fom Haalv- 

galænding ellers intet bavde med Gulatbingslagen at beftille.  Ogfaa i 

Jroftatbingsloven fees et dre, mere indviflet Saktal at være ombyttet med 

et nyere og fimplere, Der i flere Henfeender bar meget tilfælles med hiint 2); 

men Da Dette nyere Døg endnu omtaler ,,thybaaren Søn" 3), medens Deri- 

ftyffe vifer, at det har hørt til den i de 16 Parter inddeelte Lov, følgelig er 

yngre end den her ombhandlede Kundgjørelfe. Thi er da den Tert, efter bvil- 

fen Loven er tryft i MN. gl. Love 1. B., faavel fom de flefte øvrige Brudftyk 

fer, fra Kong Haafons Tid, hvad man vel maa antage, (ffjønt ogſag det yngre 

Saktal aabenbart er ældre end 1220, fe nedenfor) bliver det iffe ufand- 

fynligt, at hiint VBrudftyffe med det gldre Saktal er em 50 til 60 Aar 

ældre.  Fuldfommen Vished faa vi nu neppe i denne Sag, da dette ej 

funde ffee uden at man fandt et Haandffrift, hvori hiin Lacune var ud— 

fyldt — hvortil der ej er nogen Udfigt. — Jeg har derfor iffe vovet at 

fremfætte den her ytrede Mening i Ferten, ffjønt jeg dog næften ev moralff 

overbeviift om dens Migtighed. Thi hvad der ovenfor er ytret om Kongens 

og Grfebiffop Siqurds Samvirfning, enten paa Frofta- eller Ørething, om 

Sommeren 1244, fan, fom ogfaa før antydet, alligevel være vigtigt, om det end 

fun vedfommer Ghriftenretten. Og at den gamle Chriftenret da blev paabuden 

for hele Riget, uden at man endnu havde givet fig Liv til at forandre dens 

Fert, er iffe befynderligere, end at den og funde blive paabuden 1290, 1316 og 

1327. Maaffee man faaledes netop fan betragte Haafons og Sigurds Paabud 

fom det førfte i Rakken af alle disje interimiftifte Chriſtenrets-Paabud. 

1) Se ovenfor I. S. 970. 

2) At det Saftal, der findes i Froftathingslovens Tert, faadan fom den nu fjen- 

des, iffe er det oprindelige, fres aller bedft af det før omtalte gamle Brud- 

ftyffe, aftryft i N. gå. £. I. S. 520, der virkelig er et Stykke af det ældre 

Gaftal, og iffe femmer med Fertens. Det fees ogſaa af denne felv, IV. 

6, 9, hvor der ligefrem omtales em Mangel ved det ældre Saktal, fom nu 

ved disſe Urtifler rettes. 

3) Froftathingsloven VI. 5, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31, 35, 38. 

— 
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mod Bjarne Mardsſons Saftal ingen faadanne Reminifcenfer fra Tralle— 

pæfenet indeholder, maa man dog antage at Dette er Det yngſte, og ſaa— 

fedes, bvad nys antvdedeg, efter al Rimelighed beftemt til at gjelde for 

hele Riget. Det fynes ogſaa allerede aabenbart at gaa ud paa, At 

famfe den bele Bodspræftation under eet, faaledes at Der ej Mere ev 

Fale om, at Drabsmandens Frænder ſkulle umiddelbart udrede en Deel 

af Boden til lige nær beflægtede Frænder af den Dræbte, men at Der 

fun faftfættes en Sum, Det være fig 6, 5, 4 eller 3 Mir. Guld, for 

hvilken alene Drabsmanden er anfvarlig, og fom den Dræbtes Fræn- 

der dele med fig efter en beftemt Proportion. Om Drabsmanden felv 

udreder hele Summen, eller hans Frænder ere ham Dermed behjelpe— 

fige, bliver Da ligegyldigt, efterfom man Dog fun har bam at holde fig 

til. Da Bjarne Mardsføn ej omtales fom Laqmand i 1198, men deri— 

mod i 1223, da ban i denne Gyenftab var tilftede par Rigsmodet i 

Bergen, bliver Det vimeligt, at hans Sattalsberegning nærmeft tilho— 

ver Denne Tid, og at den ev fleet efter Kongens og Skule Jarls For- 

anftaftning. Endog det yngre Saftal i Froftatbingstoven maa fanledes 

bidrøre fra en tidligere Periode. 
Det var Dog iffe Kong Haafons Henfigt at blive flagende ved De 

her omtalte Forandringer. Foruden åt bringe Det hertil, at een falles 

Lovgivning gjaldt over hele Riget, var Det navnlig hans alvorlige Hen- 

figt, ganſke at faa afftaffet det indviflede UEttebods-Svftem, der fun be- 

gunftigede Drab og private Fejder, indførænkende Boden alene til Hvad 

Drabsmanden felv erlagde til den nærmefte Arving, faavel fom FIbegn- 

gildet til Kronen: en Foranſtaltning, hvorved Drabsſager, i Stedet for, 

fom før, fun at være private, nu paa Det nærmefte bleve offentlige, og 

Begyndelfen faaledes gjordes til et mere ordnet Iuftitsvæfen. Men en 

faa gjennemgribende Forandring funde iffe fee med ect, og Kong Haafon 
opfevede heller iffe mere end at fee en Forberedelfe Dertil bevirket. Dette 

ffede døg iffe førend i 1260, faa at vi førft feneve fomme til at omtale 

det. Men man fan iffe tvivle om, at ban den hele Mellemtid har været 

utrætteligt virffom for at bearbejde Gemytterne og bringe De ber om— 

bandlede, tidsmæsfige Lovsforbedringer til Veje. 

Med Henfyn til Gulatbinget gjorde Kong Haafon, uvift naar, Den 

Forandring, at Ibingftedet benlagdes fra det egentlige Gula, ved Ei— 

vindvik Kirfe, til Øen Guls, lidt fænger inde i Fjorden, bvor han 

ogfan til Thingalmuens Farv [od opføre en Kirfe. Aarſagen til Denne 

Forandring er nu ej faa fet at indfee; maaſkee Gommunicationen bar 

været noget befvemmere, eller at Øen bar afgivet bedre PLads '). 

1) Haafon Qaafonsføns Saga Cap. 333. Derfor heder det og i den Yngre Gu— 
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Konq Haafons Saqa giver ham udtryffeligt det Lov, at ingen af 

Norges Konger fiden St. Olafs Dage ſtyrkede Chriſtendommen fom 

ban ), og berpaa bave vi allerede feet Bevifer not i bans Beitræbelfer 

for at udbrede Chriſtendommen i Finmarten, fom overhoved i Den Ef— 

tergivenbed mod Kirken og dens Fjenere, fom ban lagde for Dagen i 

alle Filfælde, hvor disſe ikke vilde gaa Kronens Nettigbeder for nær. 

Saaledes finde vi, at ban indftændigt bar indffærpet Vitens Beboere 

at betale deres Fiende ovdentligt, efter de gamle VBeftemmelfer og gud— 

dommelige Love, „af al Den retmæsfige Indtæqt, Gud forunder Men- 

neffet i denne Verden, for at man Derved fan fjøbe fig Den tiende 

Deel af Himmerige, hvortil Menneffet i Førftningen var flabt, men 

bvorved det fiden blev bortftodt ved Djevelens Filffyndelfe". I dette 

Brev indffærpes ogfag den ordentlige Ydelfe af en anden Ufgift, fom det 

udtrykkeligt figes at hele Almuen i Viten (Der tilføjes dog iffe naar) 

bavde paataget fig. Den beftod i en talt Pening for bvert Kreatur, fom 

man beller vilde have i fin Gaards-Befætning end undvære; De to Tredie— 

dele af denne Afgift ffulde gaa til St. Olafs Helligdom i Throndhjem, 

og faldtes Derfor fædvanligviis Diafsffot; den tredie tilfaldt St. Hall 

vard i Oslo, og faldtes faaledes Hallvardsſtot. Efter al Sandfyn- 

lighed er Denne Afgift vedtagen under Kong Haafons Regjering og ved 

hans Foranftaltning *). 
Det ev allerede oftere omtalt, at Kong Haakon lod mange Kirfer 

opføre, og at ban navnlig efter Den ſtore Ildebrand i Vergen fynes at 

pave grebet fig færdeles an i faa Henfeende. Han lod nemlig, fom 

Sagaen beretter, opfore Olafsfirfen med Kloſtret, Katbarina-Kirfen ved 

GSandbro med tilbørende Hofpital, og i det mindfte paabegynde Ullehel- 

genstirfen i Vaagsbunden 3). Da alle disfe tre Kirfer lan I det Stvøg, 

fathingslov, Thingfarebaalfen Gav. 1: vi ffulle have vort Lagthing , paa Gulo 

i det vette Thingſted“, ej fom i den ældre „her Å Gula". 

Haafon Haafonsføns Saga Cap. 333. 

I MN. gl. £ I. S. 459. Man maa her nærmeft gjette paa en af De Perioder, 

hvor Kongen tilbragte længere Tid i Vifen, enten allerede under Ribbunge- 

fejden, eller fenere under de hyppige Forhandlinger med Sverige og Dan- 

mark. 

Haakon Haakonsſens Saga, Cap. 333. J Langes Kloſterhiſtorie, anden Udg. 

S. 329 er den Mening fremſat, at der ved „Olafskirken og Kloſtret“ paa 

dette Sted i Sagaen rimeligvis menes Dominicanernes Kirke og Klofter, 

ftiftet, fom vi have feet, omfring 1230, og førende et Segl, hvori de hellige 

Konger Olaf og Erik fremftilledes. Men dette or dog ikke fandfynligt, da 

man nemlig ellers aldrig finder „Olafskirken“ nævnt, uden at den Kirke der- 

ved forſtaaes, der ſenere blev Minoriter-Kirke, og nu er Domkirken. Ut der 

å 
— 

3 

3 
— 
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der fortæredes af Branden 1248, og Da I det mindfte Olafsfirfen og 

Allehelgenskirken omtales tidligere, bliver Det, fom tidligere paapeget, 

næften utvivlfomt, at I alle Fald De to fidfte Kirfer ere blevne et Rov 

for Luerne, men fiden paa Kongens Befoftning opførte, Da ban havde 

færegne Henfigter med dem, idet Olafskirken nu blev Kirke for et af de 

førfte Minovit- eller Francifcaner-Conventer, der ſtiftedes i Norge, alt 

faa ved Kong Haafons egen Foranftaltning, og Allehelgenskirken maa— 

ffee allerede ftrar ved Gjenopførelfen beftemtes til Kirfe for et paa 

tæntt, og af Haafons Gøn og Eftermand virkelig fiiftet Fattig- 

huus. Til Katharinakirken, Der viſtnok ikke var til før Branden, 

har Der vel været ſkaffet Plads ved Omreguleringen af Tomterne 

i Nærbeden af Sandbro, hvor FIlden ſynes at have rafet vold 

fomft. — Katbarina-Qofpitalet, bvortil Kong Haafon — uvift om firar 

eller paa fit VYderfte )) — fjentede hele 240 Maanede-Maters Vol 

i et Par yngre Dipfomer nævnes et ,St. Olafs Huus ved Kongsgaarden", 
hvor Sjælemesfer holdtes, fan ej være af nogen Vegt, deels fordi Diplo- 

merne felv ere af problematiff Beftaffenhed, deels fordi det i alle Fald maatte være 

hojſt befynderligt at benævne Dominicanerkloftret fom beliggende ,ved Kongs- 

gaarden”, da det dog lan langt nærmere ved Biſkops- og Kannifegaardene (fe 

ovenf. S. 35) uden engang at føde op til hiin. Det er den foregivne Van— 

ftelighed i at forlige Saqaens Ord, at Kong Haafon ,opførte Olafskirken“ 
med den Omftændighed, at „Olafskirken“ allerede tidligere omtales, fom ri— 

meligviis har fremfaldt hiin Gisning. Men Vanffeligheden bortfalder ganffe, 
naar man fun erindrer, at den ældre Dlafsfirfe i Baagsbunden brandt ned 

1248, bvilfet, fom ovenfor viift, Matthæus Parif. næften endog reent ud 

figer. Da vi nu finde Minoriter i Bergen allerede omtalte 1264, hvilket vi- 
fer at Kloftvet maa være ftiftet af Kong Haafon, og da vi tillige fre, at Han 

maa have interesferet fig for denne Orden, fiden han og ftiftede et lignende 

Klofter i Tunsberg, medens vi derimod ej have Spor af at han fog fig no— 

get færdeles af Dominicanerne, hvis Indførelfe i Norge fnarere var Biftop- 

pernes og Ghorsbrødrenes ubetænfjomme Verf, bliver det utvivlfomt, at det er 

Francifcanerfirfen, hvortil Sagaen her figter. 

Fil Allehelgenskirfen, heder det i Sagaen udtryffeligt, gav Kongen 120 Mm.s 
Bol å fin fidfte Sygdom, men det fan ikke ſees af Sagaens Ord, om han 

førft da tænfte paa at forbinde den med et Hofpital, eller allerede tidligere 

havde fattet denne Plan. (Se for pyrigt Langes Klofterhiftorie S. 260). 

Derimod fynes Kongen allerede fra førtt af at have haft i Sinde at combi- 

nere et Hofpital med Katharinafirfen (fe Sagaen), faa at Fundationsgaven 

maaffee allerede før hans Død fan have været ffjenfet, om han end iffe felv op- 

fevede at fee det Hele fuldendt. Det maa for ovrigt merfes, af Kong Magnus, 
Haafons Gftermand, ej alene forandrede Faderens Plan med Katharina Ho- 

fpital, idet han gjorde det til et Fattighuus for Fruentimmer, (fe Dipl. Norv. 

II. No. 16), men ogfaa 1266 flyttede felve Kirfen med det maaffee endnu iffe 

færdigbyggede (ja maaffee ej engang paabegyndte) Hofpital til Baagsbunden, 

ganffe nær ved Allehelgensfirfen. Mere herom paa fit Sted nedenfor. Naar 

man fun har Annalernes Ord (efter det bedfte Haandffrift) for Øje, at Kong 

Magnus lod Katharinafirfen opbygge 1266, nær ved Allehelgenskirfen, og 

— 
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(omtrent 663 Mårfer Bol eller Stpd. Junge), var beftemt for de Spe- 

dalffe, — en Sygdom, Der viftnok allerede i lang Id havde vafet I 

Norge, men fom maaffee nu førft bavde antaget en faa foruroligende 

Gtitfelfe, at der fra den offentlige Veldadigheds Side anſaaes nodvendigt 

at treffe Forboldsregler, om iffe til Dens Udryddelſe, faa dog til Dens ulyk— 

felige Offeres Pleje. J Tunsberg ftiftede Kongen ligeledes et Hofpi- 

tal (St. Stepbans), bvortil han ffjenfede iffe mindre end 30 Merferg 

Bol ), og et Minoviter- eller Francifcaner-Klofter. Endelig oprettede 

ban et Auguſtiner- eller maaffee Præmonftratenfer-Klofter, indviet Jom- 

fru Maria, i det fmukte, ffovrige Dragsmark i Lanebered i Elveſys— 

fel, ogſaa fadet Marieffogs-Klofter, og funderede det med 50 Merferg 

Bol; til Dets Kirfe benvttedes, uvift hvorfor, Den allerede i Funsberg 

ved Francifeanerflofteret opførte eller paabegyndte Bygning, bvis Materi- 

ale faafedes maa være flyttet over Folden til Det nye Klofter-Anlæg *). 

Der tales og om, at Francifeanerfloftret i Kongebelle oprettedes under 

Haafons Regjeringstid, men Da intet fiffert derom berette, faar Det ftaa ved 

fit Værd.  Foruden disſe mere ftorartede Kirfez og Klofter-Anlæg lod han 

ogſaa Den ſtore, prægtige Kirke opføre pan Agvaldsnes, bvoraf Der endnu 

er Levninger tilbage, Der vife Dens fordums Pragt. Denne, faavel fom 

De tre oven nævnte Hofpitalskirfer, regnedes fiden blandt de fongelige Ka- 

peller, hvortil den før omtalte Apoſtelkirke i Bergen, og rimeligvits Ma- 

riefirfen i Oslo, faavel fom FIromsø Kirfe allerede hørte. Tiden for 

disſe Bygningsarbejder fan viftnot ikke nøjagtigt angives; imidlertid bli- 

ver Det Dog efter Det foranførte temmelig vift, at de for Bergen falde 

ftrar efter Branden 1248, naar man undtager UApoftelfirfen, Der alle 

rede tidligere tilligemed Kongsgaarden var opført og indviet, og for 

fammenligner dette med Sagaens Udfagn, at Kong Haafon lod gjøre Katharina- 

firfe ved Sandbro, feer man at der her er Fale om toforffjellige Byg- 

ningsarbejder, og man behøver iffe at forflare den tilfyneladende Modſigelſe 

dermed, at et „Sandbro“ vgfaa ffulde være at føge i Vaagsbunden. Thi, 

ffjønt Udtryffet Sandbru litla etfteds forefommer, feer man dog noffom af 

Bergens Bylov, at der fun var een Sandbro, naar det gjaldt at betegne 
GStrøgene i Byen, og i det mindfte ingen Sandbro i Vaagsbunden. 

Flatobogens Læfemaade ,ccc (300—360) Mi. Bol.” ev uvrigtig, fr Kong 
Magnus Grifsføns Brev af 1320, Dipl. Norv. II. 139. 

Se Langes Klofterhiftorie S. 453, 473. „Dragsmark“ faldtes denne lille 

Skov, (der i Brev No. 882 hos Liljegren udtryffeligt benævnes locus amve- 

nus) efter det fmale og fave Gid mellem Lanefund og Gudmaren, over hvil 

fet Baade funde drages; thi faadanne Gid faldtes og falbes endnu , Drag" 

(faaledbes Dragseid paa Stadland). Sagnet om en Drage, der ffulde have 

haft fit Tilhold der, vifer fig faaledes at være lavet i em Fidsalder, da den 

danffe Skriftſprogform „Drage“ var bleven fædvanlig i Stedet for det morffe 

Drefe eller Drake, og faaledes funde gjøre Fejltagelfen mulig. 

- 
— 

2 
— 
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Tunsberg Deels efter Branden i famme Aar, deels og fær efter den nye 

ftore Ildebrand i 1258. 

Det fynes ogfaa for en ftor Deel at funne tilffvives Kongens Ind- 

flydelfe og Anfeelfe, at det oftere omtalte Nidarbolms Kloſter, Der ved 

Abbed Bjørns uforfvarlige Ferd var bragt fin Undergang nær, blev 

frelft og veformeret. Vi bave feet, bvortedes Munkene, bvilke Erkebiſkop 

Sigurd vilde udjage, henvendte fig til Cardinal Villjam om Hjelp, og 

at Denne raadede dem at anragbe Paven felv om at ſtaa Dem bi, og 

fende en fyndig Mand, der funde reformere Deres Klofter og undervife 

dem bedre. De fulgte bans Naad, og Abbeden felv, ledfaget af Prio- 

ren, begave fig til Curien, førfynede med Anbefaling fanvel fra Cardina- 

fen fom fra Kongen. - Paven vifte fig naadig mod Dem, og bed dem 

felv udvælge fig en Reformator. Efter en Dags Betæntning og Maad- 

ſlagning med andre erfarne Mænd nævnte de for Paven, fom Den Der 

efter deres Mening var meft ſtikket til dette Hverv, Den oftere omtalte 

Mattbæus af Paris, Munt i St. Albans Klofter i England, da for 

det førfte, fom de fagde, ingen Kloftre af deres Orden var i bedre Skik 

end de engelffe, og af disſe igjen intet fortvinligere end St. Albans 

Klofter; og for det andet Mattbæus felv var en færdeles god Bekjendt 

og Ben af Kongen, Der af Den Grund maaftee lettere vilde være at 

førmaa til, naar det behøvedes, at anvende fin Magt til at tæmme 

Gjenftvidige. Man maa formode at dette Valg af Matthaus allerede 

før Udrejfen bar været aftalt mellem Kongen og Abbeden. Paven fam- 

tyffede i Valget, og udfærdigede ftrar en Skrivelje til Abbeden i St. 

Afbans om at ban ſkulde afgive Mattbæus til Denne Sendelſe. Dette 

ftede; Matthæus fom til Norge, og udførte beldigt fit Hverv. Men da 

dette netop, fom vi tidligere have feet, frede i 1248, hvor Mattbæus 

par Øjevidne til Bergens Brand, vg Da vi ligeledes erfare, at ban 

medbragte Breve og Hilfener fra Den franffe Konge til Kong Haakon, 

er Det aabenbart, at Matthbæus felv famtidigt med Gefandterne maa 

bave været i Frankrige, og rimeligviis faavel ved Paveboffet i Lyon, 

fom ved Kong Ludvigs Hof. Det ov ogfan I fig felv bøjft fandfonligt, 

at Abbeden og Prioren have lagt Vejen til Pavehoffet over Gngland, 

før at raadſlaa med Mattbæus, der allerede et Par Aar forud havde 

gjort dem en faa væfentlig Fjenefte ved at fan Bjørns Pantebreve ud 

af de Kovartſkes Klør, og at ban med fin Abbeds Samtykke bar gjort 

Følge med Dem til Lyon, for at bjelpe dem ved fin Indflydelſe og fine gode 

Raad. Denne gode Biftand havde de faaledes middelbart fær Kongen 

at talte, tbi ban virfede baade paa Cardinalen, paa Mattbæns, og paa 

Paven ſelb. Hvor fænge Mattbæus opholdt fig i Norge, vides vj, 

men det fynes itte at funne have været i faa færdeles fort Tid. Da 
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han var Vidne til Ildebranden i Bergen, var han aabenbart nylig an- 

fommen, og maa fenere bave begivet fig til Nidaros. Hans Oppold i 

Norge og nøjagtige Opteqnelfer om bvad ban hørte og faa, føvide vi De 

mange bøjfft vigtige Oplosninger, Norge vedfommende, der findes I hans 

fortrinlige Vert over Samtidens Hiftorie '). 

Naar man fæfer om al denne Liberalitet mod og Ombyggeligbed 

for Kirfen og dens Fjenere, fom Haafon lagde for Dagen, begriber man 

nof at ban maatte være færdeles yndet af Paven, om denne end ikfe 

havde haft færegne Grunde til at bevare hans Venftab. Dette Venſkab 

vedligeboldt fig ogſaa uforandret, faa fænge Innocentius levede, ja fort 

fattes endog under Innocentius's Gftermand Aerander den 4de (Main- 

ald, Gardinalbiftop af Oftta), og Det uagtet Der fremdeles var Fale om 

Korstog, fom Haafon føulde foretage, men aldrig udførte, ſtjont Det dog ſy— 

nes, fom om Kong Haafon paany har givet et Tilſagn om perfonligen at be 

give fig til det bellige Land. Vi ftøde nemlig atter pan et Beftytteljesbrev, fom 

Pave FInnocentius Den 12te December 1252 fra Perugia (dan var I 

1251 atter vendt tilbage til Italien) udftedte for Kong Haakon med 

Hufteu, Familie, Rige og Gods, medens ban var fraværende paa Det 

Korstog, bvorved han ,til det hellige Lands Frelfe ej alene vilde for- 

fade fit Fædreland men ogſaa udfætte fin egen Perfon". Efter almin- 

delig Sadvane overdrog Paven ved en famtidig Strivelfe nogle anfeede 

Prælater i Kongens Nige, Denne Gang Grøebiffoppen af Nidaros ſaa— 

vel fom Biffopperne af Oslo og Bergen, at fee denne Beftvyttelfe vel 

overholdt, og uden Perfons Anſeelſe at anvende Greommuntcationsz- og In— 

terdict8-Straf mod dem, Der under Kongens Fravær vovede at foru- 

fempe bans Rige eller Gods. Det linger mildeft talt forunderligt, i 

Denne Skrivelſe at fee Kongen omtalt af Paven fom ,faa ædel, fan ber- 

fig, hvis Forfædre Kirfen glæde fig over altid at have Funnet tælle 

blandt fine hengivne Filhængere” ?). Ut disje Breve bleve udftedte 

under og Å Anledning af den efter Erkebiſkop Siqurds Død til hans 

Gftermand udnævnte Sørles Ophold i Rom, ev tydeligt nok, men hvad 

Der har fremfaldt Dem, om Kongen har anmodet Sørle om at tilveje- 

1) Der Har været ytret Ivivl, hvor vidt Forfatteren Matthæus af Paris er den 

famme fom den Broder Matthæus, hvis Sendelſe til Norge han omtaler. 

Men Identiteten fynes aabenbar; thi deels ftaar der udtryffeligt, at den 

Matthæus, der fendtes til Norge, faldtes ,Matthæus de Parisiis*, deels figer 

Forfatteren felv, at han overbragte Kong Ludvigs VBreve til Haafon, altfaa 

var i Norge. Han fan dog neppe have været den af Kejfer Frederik affendte 

Matthæus, fom omtales ovenfor S. 12; thi han fom fra Tydffland eller 

Italien, iffe fra Jranfrige og England. 

2) Dipl. Norv. 1. Nov. 47, 48. 
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bringe Dem, eller om De fun betragtedes fom Høfligbedsbevifer fra Pavens 

Side, ev vanfteligt at fige. Det fidfte feulde man næften formode, naar 

man feer ben til, at Paven faa Uger i Forvejen (I80e November 1252 

ved en anden Skrivelſe, paa Kongens Bøn bavde givet fit Samtykke til, 

at , De Folf, Der faldtes Sambiterne”, maatte, Hvis De ved Daaben ind- 

femmedes i Gbriftendbommen, blive hans Herredømme underkaſtede faa- 

fremt Andre iffe allerede bavde erhbvervet Net over Dem '). Disſe , Sam- 

biter” ere Indbyggerne af Samland, den fornemfte Provinds i det gamle 

Preusfen *), og Hedendommens famt Uafbængigbedens meft baardnakfede 

Forfvarere mod De tydffe Riddere. De Opraab, der fra Paveftolen ude 

gif til de Troende om at ftaa Ridderne Vi, bavde ogſaa naget Norge. 

I Yaret 1243, medens Legaten Villjam, dengang iffe endnu Cardinal, 

opboldt fig i Preusfen, befalede Pave Innocentius, ved en Skrivelfe fra 

Anagni, af Aſte October, Priorerne og Brødrene af Prædife- eller Do- 

minicaner-Ordenen paa bans egne Vegne at tilfifre alle dem i Kongeri— 

get Bohmen, Crøebifftopsdømmerne Magdeburg og Bremen, Biftopsdøm- 

merne Megensburg, Pasfau, Halberftadt, Hildesbeim og Verden, famt i 

Danmarf, Polen, Pommern, Gotland, Norge og Sverige, Der maatte 

tage Korſet for at ftaa de Chriſtne i Lifland og Preusfen Vi, famme 

Indulgens og famme apoftoliffe Protection, fom ellers var tilftanet dem, 

der droge til Jerufalem *). Et Korstog mod Preusferne blev faaledes 

Da virfelig paa en vis Maade prædifet i Norge. Men af bvad vi tid- 

ligere berettede, fynes Det iffe vimeligt, at Kong Haafon Dengang bar lyttet 

Dertil.  Derimod ev Det iffe ufandfynligt, at Cardinal Villjam, der bavde 

tilbragt faa mange Aar i Lifland og Preusjen, Der felv faa at fige bavde 

været med at ffabe Den preusfifte Kirfe, og Derfor tog Den inderligfte 

Deel i dens Fremgang, under fin Nærværelfe i Norge bar bragt disſe 

Anliggender paa Bane, opmuntret Haafon til at ſtaa Ridderne bi, min- 

det bam om Den tidligere Filladelfe, Pave Gregorius bavde givet ban 

til at befrige fit Lands hedenffe Naboer i Stedet for at Drage til Det 

hellige Land, og maaffee endog aabnet ham Udfigt til at erhverve Be- 

tiddelfer bitnfides Øfterføen, ligefom De Danffe havde erbvervet Befiddel- 

fer i Gjtland.  Haafon fan maaffee bave lyttet bertil, ligeſom ban og Ivt- 

tede til Kejfer Frederiks Tilbud om Skytsherredommet over Libed, faa 

meget mere, fom Det uvenffabelige Forhold, hvori han ſtod til Danmark, 

fan have fadet bam anfee et faft Tilhold paa Øfterføens Svdfide fom et 

ønffeligt Etøttepunft for Kriqs-Operattoner.  Samland var endnu u-un- 

1) Dipl. Norv. I. No. 45. 

?) Ge ovenf. S. 53. 

8) Voigts Diplom. Pruss. No. 48. 
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Dertvunget, og bvis det lykkedes ham at overvinde dets ſtridbare Beboere 

og tvinge Dem til at antage Chriſtendommen, funde ban vel ogſaa vente 

at faa en Deel af Deres Land anviift fig til Gjendom. J anden Halv- 

Deel af Waret 1252 havde Ridderne netop befluttet at gjøre Hoved-Un- 

greb paa Samland '). Det er Derfor I fig felv bøjft fandfynligt, at de 

have forefpurgt fig bos Kong Haafon, om ban vilde komme Dem til 

Hjelp, og at ban bar givet et betinget Løfte herom, famt at ban for 

Det Filffælde at et faadant Tog fra hans Side fom i Stand, forelv- 

bigt bar ladet fig det, ban maatte funne erobre, vverdrage af Paven. 

Under den Mangel paa offentlige Aktſtykker fra disje Tider, fom desværre 

berffer i Norges Hiftorie, fan man iffe vide, hvad Brevverling herom 

der fan have været i Gang. Hvo veed, om iffe det fore Tog til Dan- 

mark, ban udruftede i 1253, ogſaa, om Ddet var fommet i Stand, og 

ban med en Flaade bavde vilft fig i De DVanffe Farvande, vilde have 

gjeldt Samland? Men den Fredsmegling, Borge Jarl tilvejebragte, og 

fom medførte en fuldfommen Indſtilling af alle Krigsforetagender for 

Øjebliffet, maatte ogſaa lade en mulig Pan til at betrige Preusjerne 

qaa overſtyr. Ridderne havde Desuden om Vintren 1252—353 allerede 

gjort et Tog til Samland, der føl faa ubeldigt af, at man neppe Den 

paafølgende Sommer funde bave Lyſt til at gjentage Det *). Paven be- 

falede nu VPrædifebrødrene paand at prædife Korfet mod Hedningerne i 

Qifland og Preusfen, og rimeligvis er Dette Da ogfan føeet i Norge, 

uden at Der erfares noget om, at en enefte Nordmand tog Korſet 3). 

Derimod gjorde, fom befjendt, Kong Ottofar af Søbmen med flere andre 

Fvrfter i Aaret 1255 et Korstog ind i Samland, hvis Indbyggere, but 

fende under for Overmagten, ganſke maatte falde til Fode og lade fig 

dobe 4). Da var imidlertid Pave IJnnocentius Død. Hans Gftermand, 

ACerander den 4de, lod Dominicanerne endnu engang prædife Korstog I 

Tydſkland og bele Norden, for at De pvrige, endnu ikke underfvungne 

Dele af det gamle Preusfertand funde betvinges og Indbyggerne brift- 
nes, men Der nævnes intet om, at nogen Nordmand fog Korfet ). 

) Boigts Geſch. PBreusfens, II. S. 41 fi. 

?) Voigt, Geſch. Preusjens, HI. S. 44 

3) Raynaldus, ved Aar 1253, Nov. 26. Voigt, Vil. 50. 

2) Boigt, Gefch. Pr. Il. S. 75 fag. 

5) Dipl. Norv. 1.54. Naynaldus, ved 1256, No. 15. Voigt, Geſch. Pr. UT. S. 105. 

Hvis der er noget i Den fvenffe Riimfrønifes Beretning om at den fvenffe Folfunge 

Karl (maaffee Karl Ulfsſon) drog til Preusfen og fiden faldt i Kampen mod 

vittauerne, torde det maaffer have været i Anledning af denne Opfordring, 

og han faldt muliqviis enten i den ellers iffe af de tydffe Chroniſter omtalte 
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Derimod fee vi, at Da Pave Alerander, for ret at overvælde Hobenitauf- 

erne, og navnlig Den talentfulde Manfred af Farent, der efter Kong Kon- 

rads Død vpretholdt AGttens Magt i Nedre-Italien, beftemte at Kors- 

togsløfter til det hellige Land funde fyldeftgjøres, naar man i dets Sted 

dDrøg til Meapel og Sicilien for at bekrige Manfred eller overboved at 

ftaa den engelffe Kongeføn Edmund bi, bvilfen allerede Pave Fnnocen- 

tins havde overdraget begge Sicilierne8 Kvone. Han henvendte fig I faa 

Henfeende færftilt til Kong Haafon, og overdrog Erkebiffoppen af Can— 

terbury faavel fom fin Gapellan og Fuldmagtig, Subdiaconen Noftand, 
bøjtideligt at fritage faavel Kongen, fom alle andre, der i Norge maatte 

have taget Korfet, fra deres Løfte om at Drage til Jorfaleland, naar de 

i Stedet derfor ledfagede den engelffe Konge paa bans førehbavende Tog 

til Sicilien '). Af dette Fog blev der intet, og Haafon, fom wvift ikke 

under nogen Omftændighed bavde ladet fig bevæge til den Utlogffad at 

dDeeltage Deri, aller mindjt mod fin Ven Kejfer Frederifs Søn, flap faaledes 

for en udtryffelig Væqring, medens Skylden før Udfættelfen og omfider den 

hele Plans Gaaen overftor fun faldt paa den engelffe Konge. Om vi- 

dere Forhandlinger i Anledning af Kong Haafons Korstogsløfter tales 

der iffe. GSandfynliquiis er Sagen nu ganfte bleven tillet i Bern. Det 

vilde ogfaa have været til ubodelig Stade for Landet, om Kong Haafon 

var bleven bortreven fra fin utrættelige Virkſomhed til Landets ydre 

Hæder og indre Velvære, før fjernt fra Norge at føre en Niget felv 

utedfømmende Kamp, der neppe engang, om Den var heldig og bæder- 

fig, vilde bave efterfadt fynderlige Spor, hvad enten Den førtes mod 

Vantroende eller andre fremmede Nationer. 

Medens Kong Haafon med en forftandig Liberalitet tog fig af Kir- 

fen og dens Forberligelfe, førgede han itte mindre for at omgive Kon- 

gedømmet med ydre Pragt, og for allehaande andre Foretagender, Der 

figtede enten til Rigets Sifferhed eller til Næringsvejenes og anden nyt 

tig Virffombeds Opbhjelpelfe.  Ifær fones bans Opmerfjombed at bave 

pæret henvendt paa Bifen, hvis Vigtiqhed fom Nigets frugtbarefte og 

bedft befolfede Landftab maatte være indlyfende. Han lod faaledes, for- 

tælles der, mange øde Øer i VBifen opbygge; blandt dem navnes ud- 

tryffeligt Gferøerne ved Indlobet til Gota-Elvens føndre Arm, bvilke 

ban fod oprydde, bebygge og forfone med en Frætirke; Gulloen, en 

Strid, der i de islandffe Annaler for 1259 betegnes med ,Guds Riddere 

fvyegne i Samland”, eller i en filbigere Kamp mod de frafaldne Preusjer; i 

et Diplom fra 1268 omtales han fom død, men vor længe, erfares ej. 

1) Breve hos Rymerus, I. &. 320 
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ni med Hifingen fandfoft O omtrent lige overfor Kongebelle '), og en- 

delig Marftrand >). Sandſynligviis var Det bans Agt, at vprette 

Kjøbftæder i det mindfte paa Gierøerne og ved Marſtrand; men fun det 

fidfte Kjøbftadsanlæg bar haft Varigbed: Marftrand er endnu en vet 

blomſtrende By, medens Anlagget paa Gøergerne ikke bar Funnet have 

fig videre end til at blive et fidet Strandfted, navnlig ved Kalvfund, 
mellem den egentlige Ekero og Bjorko. Alle disfe Beftræbelfer - for 

Vikens Opfomit fones man nærmeft at maatte benføre til Aarene mel 

fem 1248 og 1258, da Kongen opboldt fig faa bvyppigt i Viten i Un- 

fedning af de foenffe og danffe Anliggender, og netop, fom vi erfare, 

oftere faa med fin Flaade ved Eferøerne. Fil denne Jid maa man og- 

faa benføre flere vigtige Befæftnings-Anlæg, ban foretog i Viten, hvor 

det gjaldt at fitte fig mod Overfald ej alene af de Danffe, men og, Da 

Nordmændene, fom vi bave feet, ej vare faa ganſke fornojede med Byrge 

Jarls Holdning, mod de Svenfte, for Det Iilfælde at Jarlen frulde 

finde fin Regning ved at tage Danmarfs Parti. Det gjaldt fornem- 

mefiq at bave en Borg, der tillige funde tjene fom Grandſefaſtning 

ved Kongebelle, bvilfen nu i lang Tid iffe havde været beftyttet af 

nogen Borg, fiden Kaftellet i Byen felv var blevet forandret til et Klo- 

ſter. Kong Haafon fod opbygge en Borg paa den lille Ragnhildar- 

holm i Gfven lige ud for Byen 3). Man feer, at Den var færdigbygget 

før 1257.  Muinerne af denne Borg vife, at Den var af Steen, 

1) Om Gulløen er der allerede talt noget ovenfor, II. &, 765, 891—894. Sporene 

af den fmale Flodarm, der adffilte den fra Hifingen, fees endnu fra Sletten, 

fige overfor Ulvefund, udenfor Vtterby, til en Aamunding lige fyd for Ragn- 

hildholmen. En Gaard ved Navn Gully ligger endnu ffraas overfor Ytterby; 

paa Øen findes ogfaa de nuværende Gaarde Sletten, Bramby og Hamburg. 

Armen, der adffilte den fra Hifingen, var da, fom ovenfor antydet, den „oſtre 

Kviſl“. 

Marſtrand kaldes i Sagaen og Diplomer „Mastrandir“, (Målstrandir er fun 

en ſlſet Leſemaade). Navnet betegner „Maageſtrandene“. Ovenfor (I. 728) 

er det viiſt, at Marſtrand omtales forſte Gang ſom Handelshavn 1227. Der 

nævnes da endnu intet om VByanlæg, uden at der viſtnok heraf ligefrem fol— 

ger, at Anlægget da endnu ej var paabegyndt, men Tiden hertil fynes Dog 

ef vet at være fonnnen, førend Kongen havre faaet frie Hænder for VBorger- 

frigene, vg opholdt fig hyppigere i Vifen. Men der har viftnok allerede tid- 

figere, paa Grund af den gode Havn, været enkelte Hufe Der. 

2 
— 

3 
— 
Man maa her altid erindre, at Byen iffe er det nuværende Kongelf, lige 

overfor Baahuus Faſtning, men gamle Kongehelle, mellem Dtterby vg et 

Stykke sftenfor Kaftellgaarden. Lige overfor denne, eller det forrige Kloiter, 

ligger den fille Ragnhildarholm, eller, fom den mu faldes, Rangleholmen, li- 

gefebes fom Gullven, næften landfaft med Hifingen. Det er forhen (Ui. S. 

163) antydet, at Ragnhildbholmen maaffee fan have tilhørt, og faaet Navn 
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og maaffee omgiven med Volde og Grave. J Funsberg gjorde han 
betydelige Befæftnings-Anlæg. Han lod belte Bjerget bebygge, og 
forfone med en NRingmuur, over bvis Porte Der anbragtes Kafteller, 

navnlig Det faafaldte Gautefaftell over Danetleven '). - Ogfaa. Bal- 

densholmen, Avnbjørn Jonsfjøns forrige Borg, lod ban, efter en 

enfelt Beretning, bebygge, det vil fige befæfte i en mere udvidet Maale- 

ſtok *). Fremdeles lod han i Oslo opføre en Borg paa VBaafeberg, 

bvortil ban ogfaa lod henflytte Nitolaifirfe, der endnu i 1240, da Kon- 

gen fæmpede med Hertug Skule, ſtod i den føndre Deel af Byen, itfe 

fangt fra Geitebroen, ved Sammenſtodet af Øftre-Stræde og Øre-Stræ- 

Det 9). - Raftellet paa Holmen i Mjøfen, ved Ningsafer, var allerede, 

fom det er viijt, tidligere opført, pjenfonligt for at ſtaffe Kongens Mænd 

et faft Punkt, hvorfra de funde holde Opfigt med Den Daværende, Skule 

Jarl hengivne, Biſkop Paal i Hamar, faavel fom overhboved med Jar- 

fens bemmelige eller aabenbare Filbængere par Oplandene. Den var 

altfaa nu, efter VBorgerfrigenes Opbør, mindre nødvendig, men fees 

Døg en FJidlang at bave været vedligeholdt, og anvendt fom Stats- 

fængfel — en Anvendelfe, bvortil ogſaa De øvrige oven nævnte Be- 

efter hiin Enke Ragnhild, i hvis Huus Kong Magnus Grlingsføn boede, da 

han fidfte Gang var fommen fra Danmark, i 1184. 

I Gagaens Fert ftaar der, ,at han lod gjøre en Muur omfring Tunsberg”, 

hvilfet af enfelte har været taget i den Betydning, fom om det gjaldt hele 

Byen. Dette fan dog iffe forholde fig faa, da det vilde have været baade et 

ufædvanligt, og dertil alt for vidløftigt Arbejde, at omgive hele Byen med en 

Muur, ligefom man vel da ogfaa havde fundet Spor deraf eller hørt noget dertil. 

Det ev sjenfynligt fun , Bjerget" i egentlig Forftand, fom her menes, og ef- 

ter hvilfet da viftnof ogſaa Byen oprindelig har fanet fit Navn.  Ogfaa i 

Peder Glausføns Overfættelfe nævnes udtryffeligt kun Bjerget, hvilket maa- 

ffee vifer at hans Fert har været nøjagtigere affattet. 

2) Det man dog bemerfes, at Flatobogen intet taler om Valdensholm. Da dog 

de andre Godires ere enige om at Kong Haafon ,hufede den”, maa det vift- 

nof forholde fig faaledes, men man maa da og (je ovenf. Il. S. 552) antage 

at den allerede tidligere var bebygget og befæftet af Arnbjørn Jonsſon. 

Baafeberg, ogfaa førevet , Baalfaberg”, ev egentlig endnu tilbage i Navnet 

„Aakeberg“, faaledes fom det ogſaa ev antaget ovenfor, Nl. S. 368; men 

Strøget har dog viftnof været regnet lige op til det nuværende Enerhaugen, 

thi her maa Borgen have været beliggende, fom et mere rommanderende 

Sted, medens det Punkt, hvor Bodsfangſlet mu ligger, og fom ligeledes 

regnes til Aafeberg, maa have været optaget af Nonnekloſtrets Bygnin— 

ger. - Hvor lange Borgen paa Vaafeberg ftod, vides iffe. Det er denne, 

der omtales blandt Statsfængflerne i Hirdffraa Cap. 36 ved 1273, ligefom 

Valdensholm, Tunsberg, Mjøsfaftellet og Kongehelle (d. e. Ragnhildholmen); 

men fandfynligviis har Anlægget af Afershuus gjort den overflødig. 

pe 
— 

3 
— 
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fæftninger brugtes?). Til Opbjelpelfe af Funsbergs Gtibsfart [od 

Kong Haafon Steljafteinsgrunden (nu Piren) mellem Faftlandet og No— 

terø udgrave, faa at man funde fejle Der med hele Kogger, medens man 

forben neppe funde fomme igjennem med Smaabaade. Canalen blev 

fenere Desbærre ej vedligeholdt, fan at Sundet nu er lige faa ufarbart 

fom før, og Jarlsø (Jersø), ftrar øftenfor, maa tjene til Havn for De 

Skibe, der føulle anlobe Tunsberg og ej ville gaa heelt uden om Tjomo. 
Da man i Beretningen om Kong Haafons og hans Mands GSejladfer paa 

Denne Kant ej finder Jarl3ø omtalt efter 1240, men derimod erfarer, at Slide 

gif til eller fra Tunsberq oſtover Folden ved 1253, fones biin Udgravning 

af Stibsløbet at maatte være foretagen i Mellemtiden.  Ligeledes for- 

ffjønnede Kongen Funsberg ved at lade en Kongsgaard opføre i Nær- 
beden af Laurentit Kirfe, altfan ved Foden af Slotsbjerget.  Kongsgaar- 

Den i Oslo, der var nedbrændt i Jdebranden 1223, bavde Kongen, fom 

det tidligere ev viiſt, firar efter ladet gjenopbygae, fan at den vimeligviis 

var næften allerede færdig i 1228 *). 

Der var iffe fan megen Anledning til Udførelfe af offentlige Avbej- 

Der i Den nordlige Deel af Landet. Her var Irangen til Befæftninger ej 
faa ftor, og bvad Throndhjem angaar, Da bavde Dette en fang Tid været 

udenfor Kongens umiddelbare VBeftyrelfe. Dog navnes det, at ban lod 

indrette et Virfe ved Agdenes tilligemed Bryggefar: Meningen beraf er 

vel Den, at han lod De Arbejder udbedre og maaſkee udvide, fom Kong 

Eyſtein Magnusſon allerede for benved balvandet Aarhundrede tilbage 

bavde ladet udføre 3); og ved Nidaros [od han Sverresborgen paa Steen- 

bjergene, Der bavde ligget i Ruiner fiden Baglerne ødelagde den i 1197, 
paany opføre med de nødvendige Hufe og en Ringmuur. - Ligeledes før- 

fynede han Kongsqaavden med en Hall af Tra faavel fom et Capell. 

Hans Arbejder til Bergens Forffjønnelfe og Befæftning tilbøre, fom vi 

allerede have vitft, ifær Den tidligere Deel af bans Megjering, navn- 

lig Fredsaarene fra 1227 — 1231. Her lod han Sverres VBorg, 

Der i 1207 var nedreven af Baglerne, opføre paany. Den var, fom vi 

ovenfor bave feet, allerede færdig 11232, fiden man da funde anvende 

Den til Fængfel for Ion Jarls Drabsmænd; fiden ødelagdes den igjen 

ved Fldebranden 1248, men opførtes prægtigere end forben, med dob- 

belt Muur, Vigftaard og en Yderborg. Kongsqaarden, fom ban ogfaa 

fod ombygge af Steen, og forfynede med to fmutfe Steenballer, blev, 

1) Se nys nævnte Sted i Hirdffraa, N. gå. L. I. S. 430. 

2) Ge ovenfor IT. S. 669. 

3) Se ovenf. I. 605. 

Munch. Det norffe Folks Hiftorie. IV. 9 
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fom man maa antage, itte fuldftændigt færdig førend omkring 1250, 

fiden den nye Apofteltirfe, dens Capell, ej blev indviet førend å 1247, 

og Gaardens daværende Bygninger ikke afgave Plads nok til det ſtore 

Kronings-Gjeftebud. - Dette hindrer vel ikke, at en Deel af Bygningen 

tidligere fan have været bedoelig, men Da vi vide, at allerede Kong Inge 

havde ladet Kongsgaarden, vimeligviis af Tra, opføre efter Ødelæggelfen å 
1207, ev det dog fandfonligft, at det tun er denne fom menes, naar Der 

er Sale om Kongsqaarden i Bergen før 1247. Den fuldfærdige Kongs— 

gaard var omgiven med en Steenmuur, og forfonet med Kafteller over 

begge Porte '). Den nye Apoſtelkirke, der vimeligviis opførtes paa 

famme GSted hvor den forrige bavde ftaaet, var ligeledes af Steen, fom 

det udtrykkeligt angives. Ulle disfe nye, betydelige Bygnings-Anlæg 

i Chriſtkirkens Nærhed maa bave givet Denne Deel af Byen, ijær fra 

Soen af, et prægtigt Udfeende, faa at enbver Fremmed, Der nærmede 

fig, ftrar maatte faa en Foreftilling om, at ban fom til en kongelig 

Refidens. 

Gndeliq drog Kongen Omforg for at gjøre De NRejfer, ban felv og 

hans Gfterfommere maatte foretage til Lands mellem Vifen og Thron— 

delagen — faa godt fom de enefte Landrejfer, bvorom Dder i Den Vid 

funde være Fale — lettere og befvemmere ved at indrette gode Qvarte- 

rer og Vejtfleballer paa Kongsqaardene i pasjende Ufftande. Hvor 

Kirfer eg fandtes lige i Nærbeden, blev Der Da beller ikke glemt at bygge 

Gapeller ved Siden af Vejtfleballerne.  Snaledes byggedes een Vejtfle- 

ball paa Hufebø i Sfaun (Stange) paa Hedemarfen; Den næfte paa 

Ringsafer, Den tredie pan Vidheim i Øyer, Den fjerde par Steig 1 

Fron, den femte paa Hov i Breidebygden, den fjette, med tilbørende 

Gapell, paa Thofte i Dovre, og den fovende, figeledes med tilhørende 

Gapell, paa £0 i Opdal, bvilfen Gaard, der bidtil ej havde været Konqs- 

gaard, han i Dette Øjemed tilfjøbte fig ?). Disſe Qvarterer funde fand- 

) Af denne Kongsgaard er, fom befjendt, den nuværende Magafinbygning paa 

Bergenhuus Fæftning endnu en Levning; det er den Deel, der indeholdt een 
af de uæynte tvende Steenhaller. Ogſaa af det urigtigt faafaldte Walkendorffs 

Taarn fynes meget endnu at hidrøre fra Kong Hanfons Tid. 

?) Alt dette, faavel fom de øvrige her nævnte Bygningsforetagender, omtales 

fornemmelig i fidfte Gapitel (333) af Kong Haafons Saga. Naar det i 

Aalls Overfættelfe af dette Gapitel heder, at Kong Haafon lod indrekte en 

Bejtflehall pan Borgen i Mjofen, da er dette em Fejltagelfe; det ſtaar iffe 

i GSagaens Tert, fom fun figer at Kongen lod indrette em Vejtflehall paa 
Ningsafer; d. e. Ringsafer Gaard ved Kirfen; dette Qvarteer for Kongen 

paa Nejfen til Nidaros omtales udtryffeligt i Biffop Arnes Saga Gap. 75, 
hvor der ej med mindfte Vink hentydes til Kaftellet Å Mjøfen. Vidheim i 

Djer faldes mi Vedum, og ligger tæt ved Kirfen; Hov ligger å Sodorps 
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ſynligviis benyttes af hans Mænd, naar de vejfte i hans Erende, ja 

hvo verd, om ikke ogfan andre Nejfende funde tage ind og mod pas- 

fende Betaling faa den nødvendige Fortæring og Pleje Der; i det mindfte 

beder det om Hov i Breiden, at Kongen lagde Jordegods Dertil, hvilket 

halv om halv antyder at Dette betragtedes fom en Urt af Stiftelfe eller 

almeennyttig Indretning 1). 

12. Erkebiſkop Sigurds Virfjomhed.  Forffjellige Biftopsfkfter. 

Grøebiffop Sigurd, der næft efter Eyſtein er den af Norges Erke— 

biffopper, fom fængft betlædte fit Embede, udvitlede ligeledes paa fin 

Side en betydelig Virkſomhed, og forftod ved frjønfom VBenvttelfe af 

De færegne Forhold, under bvilfet ban fevede, at bringe Den norffe Kir- 

feforfatning betydeligt fremad mod det Maal, hvortil ban faavel fom 

hans Forgængere firæbede, og fom man i de flefte andre katholſke Lande 

tildeels alferede havde nanet. Hans Embedstid er Derfor et færdeles 

vigtigt Tidsrum i Den norffe Kirkes Hiftorie. Det var umuligt, at 

ban under fin firfefige Virkſomhed iffe ftundom, fom vi hate feet, ſkulde 

ftøde an mod Kongens Interesſer, og Derfor vel ogſaa nu og Da fomme 

i et mindre venligt Forhold til ham. Men disfje Spendinger bleve Dog 

iffe langvarige, deels fordi Kongens eget Sindelag med Henſyn til Kir- 

fen var fan qodt og oprigtigt, at Dens Fjenere iffe uden bimmelraabende 

Ubilligbed funde fille fig paa et virfelig fiendtligt Standpunkt mod ham, 

deels fordi Sigurd felv i Det bele taget fones at have været en maa— 

dDeholdende, billigt tænfende og fredelffende Mand; deels endelig vel og- 

faa, fordi den overvættes Forefommenbed og Føjelighbed, Pave Inno— 

centius vifte Kongen, gjorde det mindre randeligt for Erkebiſkoppen og 

De pvrige Biffopper at lægge fig ud med bam. Den alvorligfte og 
fangvarigfte Spending mellem Kongen og Erkebiſkoppen, faavel fom De 

øvrige Biffopper, fynes at bave været under de Forhandlinger, Der gik 

umiddelbart foran Kroningen, Da Biffopperne Dreve Deres Fordringer 

faa vidt, at Kongen befluttede at gaa dem veent forbi, og bede Paven 
om at fende en Cardinal for at frone ham. Vi have feet, hvorledes 

Biffopperne gjorde et fidfte Forføg pan at faa Deres Vilje frem efter at 

Cardinal Villjam var fommen, og at det et Øjeblif var Iyffet8 Dem at 

faa ham paa fin Side, men at Kongen ſtrax bragte ham paa andre anker, og 

Sogn, øvre Fron; Lo ligger, fom befjendt, omtrent 7 Miil føndenfor Op— 

dal; Thofte og Steig eve oftere omtalte. 

1) Det er iffe ufandfynligt, at Kongen ogfaa, fiden Hau førgede for Qvarterer, 

har taget fig af Bejvæfenet, men noget uvdtryffeligt nævnes iffe derom. 
9* 
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at han fiden efter afgjort var paa Kongens Side, faa at hans Holdning lige 

overfor Biftopperne endog næften fan figes at bave været ſtram og uvenlig. 

Under de tidligere Ufredstider mellem Kongen og Hertugen havde Erkebiſkop— 
pen viift en rospærdig Iver for at vedligeholde Freden, uden i mindfte Maade 

at begunftige Hertugen, ja ban heldede da, fom vi have feet, aabenbart 

til Kongens Parti. Dette var vel i og for fig felv ike egentlig at vøfe 

ham for, da Kongens Sag var den retfærdige, men man maa dog tage 

i Betragtning, at han tidligere viftnof havde ſtaaet i Det venffabeligfte 

Forhold til Søule, da Denne var Ibrøndelagens Negent, og at han 

upaatvivleligt fyldte ham, der lod fig Det være faa magtpaaliggende at 

pinde Gejftliqheden for fig, mange Forbindtligheder, Der gjorde, at et 

Brud med Hertugen maatte være ham vderft fmerteligt. Mere afgjort 

tog ban Biſkop Paals Parti i Dennes Fvift med Kongen, Dog uden at 

fade fig forlede til Overdrivelfer eller uoverlagte Stridt. Den Spending, 

fom var indtraadt mellem ham og Kongen angaaende Kronings-Anlig- 

gendet, fynes at være opbørt af fig felv, Da Sigurd faavel fom De 

øvrige Biffopper merkede, at de Derved fun felv vilde fømme til at drage 

det fortefte Straa. 

Det forftaar fig af fig felv, at Erkebiſkop Sigurd iffe var den 

Mand, der ved nogen fom helſt Forfømmelfe fod fig fine eller fin Kir- 

kes Friheder og Nettigheder fralifte eller frabævde. Saaledes førgede 

han ftrar efter fin Filtrædelje for, at Pave Gregorius ftadfæftede alle 

De Friheder, fom Pave Hadrian IV og andre Paver, ſaavel fom Kon- 

ger og Fvrfter havde indrømmet Norges Kirfer '). J 1250 anføgte 

han, med Capitlet, Pave Innocentius om at Nidaros Kirfe8 Privile- 

gier, Hvis Originaler begyndte at lide af VEDe, maatte blive afffrevne 

paany og af Paven befræftede. Paven famtvifede ogſaa heri, og over- 

drog Abbeden af Futerø, Prioren af EClgefeter, og Dominicanernes 

Prior i Nidaros at beførge Ufftriften, (og for faa vidt enfelte Breve 

vare paa norff, overfætte dem paa Latin) famt fenere at indfende Denne 

i befræftet Form til Rom, for at den funde forſynes med pavelig Stad- 

fæftelfe 2). Faa Aar i Forvejen (1244) bavde Grøebiftoppen foranftal- 

tet en Fortegnelfe optagen over alle De Gjendomme, der lag til Capitlers 

Præbender, faaledes at disfe opførtes hver for fig med tilliggende Gods, 

bvorhos hver Præbdendarius derbos tilboldtes at føre fin egen færffilte 

Landſkyldsbog: en Foranffaltning, bvorved Forvirring og Sammenblan- 
Ding af de forffjellige Præbenders Gods for Fremtiden vilde undgaaes, 

og i Det hele en ſtorre Orden tilvejebringes 3). 

2) Dipl. Norv. I. Nov. 20, 21. 

2) Dipl. Norv. I. No. 44, 45. 

3) Dipl. Norv, II. No. 43, jvfr. Revfers norffe Kirfehiftorie I. S. 417. 
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Vi bave allerede ſeet Beviſer paa, hvorledes Erkebiſkop Sigurd med 

Movndighed, ja næften endog vel megen Mvyndigbed, føgte at havde fit 

Embedes Nettigbeder lige overfor Colleger og andre gejftlige Nutoriteter; 

faaledes f. Ex., Da ban fan ivrigt føræbte at faa Holms Klofter oploſt 

og inddraget under Biſkopsſtolen, en Beftræbelfe, hvori baade Gardina- 

fen og Kongen vare ham binderlige ved den fraftige Unbefaling, fom De 

føde blive de ſtakkels Munke til Deel 1). Den faataldte Pallie-Hjelp 

(subventio pallii), eller Afaift af Lvdbiffopperne til enhver ny tilteæ- 

dende Erkebiſkop for at beftride Udgifterne ved hans Nejfe til Pavefto- 

fen og Grhvervelfe af Pallium, var manffee vedtagen før Siqurds Tid *), 

dog finder man den ej tidligere udtryffelig omtalt, end i et Brev fra 

Pave Gregorius af 1237 3), hvori han famtvyffer i Foranftaltningen, 

faa at Det ej ev ufandfonligt, at Denne førft fattes igjennem af Sig— 

ud. Man fan beller itte tvivle paa, at han med Kraft bar fat fig 

imod den yorkſke Erkebiſkops Agitationer for at fan Svderøernes Biſkops— 

ftol benfagt til dDen vorfffe Provins, og det lykkedes bam, Da vi netop 

fra bans Tid af finde Syderverne I firfeligt Henfeende langt faftere fnyt- 

tede til Norge end forben, og dette engere Forhold endog vedligeholdt en 

Fidlang efter at De å verdslig Henfeende vare adftilte fra Norge. Vi have 

fremdeles feet, bvorledes ban vidfte at faa Retten til at befætte de 18- 

fandføe VBiftopsftole fratagen Islands egen Gejftlighed, og vverdragen 

Metropolitanfirfen i Nidaros, famt hvorledes Denne Net benyttedes til 

at indfætte Nordmænd i hine vigtige Embeder, og Derved meget at frem- 

ſtynde Øens Underfaftelfe under Norge. Da der førfte Gang var Fale 

om Indførelfen af Figgermunfe-Ordener ved Oprettelfe af Dominica- 

nerkloſtre ved De tre vigtigſte biftoppelige Befiddelfer, bar han vimelig- 

vits bæret fuld af den famme Iver, fom De øvrige Særulargejjtlige paa 

den Tid, men ogſaa fenere ganfée vift angret Den, faa at den Beflyttelfe, 

Gardinal-Legaten fod blive de flagende Dominicanere til Deel, neppe har 

undladt at forvolde bam Wrgrelſe. Om ban oplevede Franeiſcanerkloſt— 

renes Oprettelfe, er uvift, men faa meget feer man, at Disfe føyldte 

Kongens, ikke Sæeulargejftligbedens Iver deres Filværelfe i Norge. 

Af en Mand fom Siquid var det at vente, at han ogfag i det Ydre 

føgte at give fin Kirfe en til Dens indre Kraft og Faſthed fvarende 

Glands. Derfor gjorde han Begyndelſen til en ftorartet Udvidelje og 

Ombyggelſe af Chriſtkirken i Nidaros, idet han 1248 lagde Grunden 

til Det nye, ſtore Langbuus af Kirfen, der endnu, uagtet Ddet for ftørfte 

— 

1) Se ovenfor S. 40, 41. 

2) Se ovenfor III. S. 1015. 

3) Raynaldus, ved 1237, No. 67, XIN. S. 457. 
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Delen ligger i Muiner, vakker alles Beundring ved fin adle Archi— 

tectur og rige, fljønne Forfivinger. For faa vidt allerede et mindre 

Langhbuus var opført af Olaf Kvrre, bviltet næften maa antages, da 

har Sigurd ladet dette nedrive; men ufandfvnligt ev Det ej, at det havde 

fidt faa meget af Ildebranden i 1248, at dets Nedrivelje og Opførelfe 

fra nyt af blev en Nødvendighed )Y. Bi have tillige feet at Erkebiſkop 

Sigurd allerede tidligere, endnu i Pave Gregorius's Levetid, gjorde et 
beftemt Stridt til at fan Grøebiffop Eyſtein canoniferet, Dog uden at 

dette fyffedes ham 2), fiden Forføget fenere maatte fornyes. Der var 

i denne Tid ogſaa ale om en anden Helgen i Norge, nemlig em af: 

død Diaconus i Bergen ved Navn Villjam, bvis Helligbed, fom det 

heder, aabenbaredes 1243, uden at det Dog lader til, at den fik nogen 

almindelig Anerkjendelfe 3). 

Om Erkebiſkop Sigurds Bejtræbelfer før at gjennemføre Coelibats- 

budet å fin Provins have vi allerede ovenfor talt 4). Man feer at ban 

allerede ftvar efter fin Embedstiltrædelfe lod fig denne Sag være bøjft 
magtpaaliggende, fiden det Brev, Pave Gregorius i Den Anledning ud- 

færdigede, er dateret faa tidligt fom 16De Mai 1237. 

Erkebiſkoppen havde, fom man erfarer, mødt mange Hindringer hos 

den underordnede Gejftlighed, Der protefterede mod Forbudet, padberaabte 

fig en foregiven Villadelfe af Cardinal Nifolaus, uden dog at kunne godt 

gjøre denne ved noget føm helſt flviftligt Document. Derfor henvendte 

Grøebiffoppen fig til Paven, der naturligviis ikke erfjendte nogen faadan 

Undffyldningsgrund fom Den anførte, og befalede Erkebiſkoppen at an- 

vende de Straffe og FIvangsmidler, Kirfen foreffrev, for at fee Budet 

overholdt. Dette var vel, ſom vi tidligere have antydet, Grunden, bvor- 

for Cardinal Billjam ifte i Norge, føm i Sverige, fandt fig foranledi- 

get til at bringe denne Sag færftilt paa Bane. Den var allerede rime 

fiqviis i q0d Gang, og ſtorre Strenghed vilde fun have opirret Gemyt- 

terne. For Reften fedede den, fom vi ville fre, i Norge, fom anden- 

fteds, til ftørre Uvæfen og Forargelfe end forben, idet Prefterne i 

Stedet før deres tidligere Huftruer nu fit de fanfaldte Folgefoner eller 

1) Haafon Haafonsføns Saga, Cap. 264. Der ftaar fun: famme Sommer havde 

han (Sigurd) ladet fætte Ghriftfivfens Grundvold fan langt vefter fom den 

nt (0. e. 1265) er. — Dette fan enten betyde, at hele denne Deel af Kirfen 

grundlagdes fra nyt af, eller og, at den, allerede paabegyndt fra Oſt af, 

fuldførtes af Sigurd. 

2) Dipl. Norv. I. 23. Ge ovenfor III. S. 748, jvfr. Keyſer, N. Kirfehiftorie I. 

&. 354, 355. 
3) Jslandffe Annaler, ved 1243. 

4) Ge ovenfor S. 42, jvyfr. Kevfer, 1. c. S. 412, 413, famt 385, 386. 
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Huusbholderffer (focariæ), med bvilte de fædvanligviis førte et hojſt 

anftødeligt Liv). Men far meget var viftnok udrettet, at Det flerkefte 

Baand, der bidtil knyttede Gejftliqheden til de pvrige Samfundstlasjer, 

nu var overffaaret, og De Gejftliges Interesfer aldeles frilte fra Lag- 

mændenes. 

Det var at vente, at Der under en faa lang Embedstid, fom Sig- 

urds, maatte indtreffe mange Viftops-Stifter ved De andre Suffragan- 

ftole. Enkelte af disſe Stifter ere forben omtalte, nemlig de Der ind 

traf paa Island efter Biftopperne Gudmunds og Magnus's Død 1237, 

Forbandlingerne paa Svyderøerne efter Stmons Død, Biffopsftiftet i Ha- 

mar 1231, da Hallvard døde og Paal valgtes i hans Sted, og I Oslo 

1244, da Orm døde og Thorkell blev bans Gfterfølger. Thorkell døde 

igjen å Begyndelfjen af 1248 ?), hvorefter Haafon, der før var Skole 

mefter, d. e. Beftyrer af Dom-Skolen i Oslo, blev valgt til hans Ef— 
terfølger, og indviet, fom vi have feet, famme Aars Høft i Viten, fand- 

fynligviis i Oslo, da Erkebiſkop Siqurd var kommen tilbage fra det 

paatæntte Møde ved Nigsgrændfen, fom ſkulde holdes mellem Kong 

Haafon og den fvenffe Konge og Jarl, men fom Dengang intet blev 

af 3).  Haafon fynes at habe ſtaaet i ftor Yndeft og nydt megen 

Tiltro hos Kongen, der brugte ham i bøjft vigtige Sendekfer. Han 

hørte, merfeligt nok, felv til de gifte Gejſtliges Talz i det mindſte 

havde han em anerfjendt Søn, Thore, der fiden blev en af Rigets met 

1) Mod disfe focariæ ivres allerede pan det lateranffe Kirfemøde 1215, og be 

omtales bande i Latinffe Breve og under det morffe Navn fylgjukona allerede 

i norffe Breve tidligt fra det 14de Narhundrede  (focaria, immo fornicaria) 

famt maaffee endnu tidligere paa Island. Ordet fylgjukona blev faa 

hyppigt, at det fiden endog, fammendraget til „Fylkje“ (ogſaa ſkrevet „Fyrkje“, 

da det udtales med det tykke ,1”), ſvenſt flicka (ganffe paa famme Maade fom 

det danſke „Fronke“ af , Jrændfone”) er gaaet over til at betegne  Kjærefte”, 

„Pige“ å Almindelighed, dog Det norffe Od i det mindjte, og maaffee oprin- 

delig det fvenffe, med et mindre agtelfesfuldt Anſtrog. 

Fhorfell døde rimeligviis i Tunsberg, fiden han begroves i Laurentii Kirke, 

fe Saml. til det norſte Folks Hiftorie J. S. 554. 

Se ovenfor S. 85, Haafon Haafonsjøns Saga Cap. 264, Annalerne, ved 

1248. Haafon fynes at have været hjemmehørende i Ganene om Dalo; thi 

af et Brev udftedet 1264, hvori han fFljenfer Ghorsbrødrene i Oslo endeel 

Jordegods ,før gammelt Kammeratftabs Skyld", og for at de frulle holde 

hans og hans Movers Aartid, nævner han blandt andet Bjerfe paa Follo og 

Solberg i Oslo Hered faaledes at man maa antage dem for hans AÅSttegaarde; 

en anden Deel af Solberg havde han, fom man feer, fjøbt af Sysjelmanden 

Aamunde Haraldsføn. Man ffulde næften formode at hans Moder da endnu 

var i Live, hvoraf igjen følger, at han maa have været temmelig ung ved fin 

Udvælgelfe til Biffop. Han blev fiden efter i 1265 udvalgt til Grøebiffoy. 

2 
— 

3 
— 
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anfeede Mænd '); dog er Det muligt at Denne er fød, medens Faderen 
endnu var Lægmand. - Samtidigt med Haafon indviedes ogfaa, fom ovenfor 

næbnt, en ny Biféop til Orfnøerne i den 1246 afdøde Jofrens Sted. 

Jofrey havde fænge formedelft Lambed været ude af Stand til at fore- 

ftaa fit Embede, hvorfor Pave Gregorius allerede i 1237 havde befalet 

Erkebiſktop Sigurd at fufpendere ham *). Hvad der i den Anledning 

blev foretaget, vides iffe. Maaſkee bar der været fat ham en Coadjutor 

ved Siden. Da han var død 1246, valgte Capitlet i Kirfevaag een- 
ftemmigt en af fin egen Midte, Henrik, til bans Efterfolger. Men da 

han var Søn af en Preft, udenfor Gqteftabet, og faaledes efter de ca- 

noniffe Regler ej uden pavelig Dispenfatton funde modtage Den biffoppe- 

fige Indvielfe, indgit faavel Erfebiftoppen og Biftopperne, fom Cardinal 

Villjam og Kongen til Paven med Bøn om, at ban vilde meddele en 

faadan. Sandſynligviis rejſte Henrik felv til Pavehoffet med disſe An— 

befalingsførivelfer, og Paven gav bam ogfaa Dispenfationen under Yde 

December 1247 3). Imidlertid maa denne paa en eller anden Maade 

være bleven tilbageboldt ufædvanligt fænge; Det rimeligfte er, at han felv 

under fit Ophold udenlands er bleven fog eller paa anden Maade for- 

hindret fra at komme tilbage, thi Den Biftop, der om Høften 1248 ind- 

viedes til Orfnø fammen med Biffop Haafon til Oslo, var ikke Henrik, 

men en vis Herve eller Hjørve, om bvem intet for ovrigt vides, men 

fom efter Navnet at dømme næften føulde antages at være en Nord— 

mand %). Herve Døde dog endnu famme Aar, maaſkee førend ban forlod 

Norge, faa at han endog af enkelte ej opføres i Biffopsrækken; og nu 

i) Det er den bekjendte Thore Kantfler, ogfaa Faldet Hr. Thore Biffopsføn, 

Hvorom vi I det Følgende oftere fomme til at tale. 

2) Raynaldus, for 1237, No. 67; XIII. S. 457. Denne Sufpenfion omtales 

her under eet med Biffop Gudmunds, dateret 14te Mai 1237 (fe ovenfor II. 

GS, 879) og er derfor viftnokf ogſaa af famme Datum. 

3) Dipl, Norv. I, No. 42. 

2) Denne Herve antages fædvanligviis for at være den famme fom Henrik. 

Men det fan dog iffe forholde fig fanledes, da ej alene Haafon Haafonsfons S. 

ſom paa dette Sted falder ham Hervi eller Hervir, fenere flere Gange næv- 

ner Biffop Henrik (f. Er. Cap. 329), men Annalerne, og navnlig den ypper— 

lige Cod. regius, udtryffeligt omtale Biffop Hervi baade fom indviet og fe- 

neve afgaaet ved Døden i 1248, medens derimod Biffop Henrifs Død omta- 

[es ved 1269. Den ældfte VBiffopsfortegnelfe nævner ogſaa udtrytfeligt , på 
Jofreyrr, på Hjörfi, på Heinrekr*. Den yngre Fortegnelfe udelader viſtnok 

Herve, men aabenbart af den oven anførte Grund, at Han døde fan fort efter 

Indvielſen og neppe engang tilteaadte Embedet, hvortil ogſaa fommer, at 

Henrik virkelig tidligere var udvalgt.  GSammenhængen hermed lader fig mu 

neppe tilfilde opflare; vi have ovenfor opftillet, hvad der fynes at være Den 

vimeligfte Forflaring. Se Norff Tidsffr. V. 43. 
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fulgte Henrif, der fevede til 1269, men naar og hvor ban indviedes, 

vides iffe. Hvorledes Biſkop Botulf i Hole allerede i 1243 forlod Is— 

fand, og den Dviftiqe, myndige norffe Gejftlige Henrik Kaarsſon efter 

hans Død 1246 udnævntes til hans Gftermand, vil i det følgende nær- 

mere blive omtalt, ligeledes de VBiftopsfkifter, Der fandt Sted paa Det 

fjerne Grønland. Paa Færserne døde den ovenfor omtalte Biffop 

GSørfve, der overvar Rigsmodet i Bergen 1223, i Uaret 1237; hans 

Gftermand heed Bergfvein, der døde 1243; efter bam fulgte igjen en 

vis Peter !), Der ej indviedes førend i 1246, men man veed ikke mere 

om disfe Biffopper, end Det blotte Navn. Den ftidfte norffe Lydbiſkop, 

Der døde under Siqurds Embedstid, var Paal i Hamar; hans Død inde 

tvaf i 1251, efter at ban vimeligvits, fom ovenfor antydet, allerede i 

fængere Tid bavde været noget fvagelig*). Sigurd oplevede ikke at 

indvie hans Eftermand, thi han Døde allerede den 6te Marts 1252, ef- 

ter at bave beſtyret Erkebiſkopsſtolen noget over 21 Uar. I hans Sted 

valgte Ghorsbrødrene endnu famme Aar ingen af Deres egen Midte, men 

Derimod en Ghorsbroder i Hamar, ved Navn Sørle 3). Aarſagen her- 

til vides iffe, med mindre den ſkulde lade fig forklare af et Brev, Sørle 

endnu fom Erkebiſkops-Evne, altfaa før fin Indvielfe, udftedte i Nidar— 

o8 3), bvorved ban indjtiftede fælles Bordhold for Domkirkens Ghors- 

brødre, og Dertil ffjenfede Gaard og Grund, faavel fom den biffoppelige 

Fiende af Korskirken, Olafsfirfen og Glemenskirfen i Nidaros By famt 

af Petersfirfen paa Stein (Bynesjet). Dette feer nemlig næften ud fom 

om Gborsbrødrene havde gjort Ddisfe Indrømmelfer til VBetingelfe før 

Valget. Maaftee Det og tør ftaa i Forbindeffe med nogle Vanſkelighe— 

der, fom Biſkop Haafon i Oslo med fit Capitel havde vppet i Unled- 

ning af Hamars Biffopsftols Bejættelfe efter Paals Død. Hamars 

Capitel havde nemlig til bans Gftermand udvalgt em af deres egen Midte, 

ved Navn FThord 5), ved hvis Qvalificationer Der Dog man bave været 

1) Den mindre Biffopsrælffe, I. c. nævner i Stedet for Peter Nikolas”, hvilket 

viſtnok ev urigtigt. 

2) Annalerne, ved 1251. Haafon Haafonsjøns Saga Cap.276. I FTerten efter 

Cod. Fris. ftaar her, at Baal døde om Vintren 1251—32, og at Kongen , holdt 

Julen i Hamar”. J Staalholtsbogen ftaar der, at Paal allerede var død 

om Vaaren 1251, og at Kongen holdt Julen i Oslo. Det fidfte er vel det 

rigtigfte; dog fommer det her meft an paa, hvad Flatøbogen har. Jofr. 

oyf. S. 45. 

3) Haafon Haafonsføns Saga Gap. 276. Paa Latin Falder Sørle fig Serlo; 

hans Navn ffrives ofte paa Norff Solli. 

2) Dipl, Norv. IL. No. 9. Udftedelfesdagen anføres her iffe. 

5) Dette er rimeligviis Navnets norffe Form; i det latinffe Brev, Hvor han om- 
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nogen Mangel, fiden ban ej figes at være formeligt faaret, men fun for- 

fangt — (postulatus) Den fædvanlige Valemaade i faadanne Filfælde — 

og maatte nu begive fig til Nom, for at faa pavelig Betræftelfe. Men 

Biffop Haafon og hans Ghorsbrødre gjorde Indſigelſer mod Valget, 

fordi Gapitlet i Hamar ved denne Lejligbed havde afveget fra , en gammel, 

Hævdet, og hidtil fra umindelige Tider uanfegtet overholdt Skt", ifølge 

fvilfen Biffoppen og Chorsbrødrene i Oslo ftulde være tilftede ved ethvert 

Bifføpsvalg å Hamar, bvorimod man nu havde foretaget Valget uden i 

mindfte Maade at tage Henſyn til dem eller fpørge Dem ad). Om det 

virfelig forboldt fig rigtigt med hiin foregivne Skik, er et ſtort Spørgs- 

maal; da Capitlet i Oslo omtrent 25 Var fenere atter bragte Denne 

Sag paa Bane, funde det ej qodtgjøre fin paaftaaede Net, og dets For- 

dring blev fjendt ugyldig, ligeſom fiden efter Grøebiffop Jørund, felv for- 

henværende Ghorsbroder i Hamar, erklarede 1305, at man ej for Ham 

havde funnet paavife nogen faadan Nets Tilbarelſe fra umindelige Ti— 

der 2). Man ftulde faaledes virkelig friftes til at tro, at Den er opſtaaet 

under Biſkop Nikolas's næften uindffrænkede Volde i Bagler-Herredøm- 

mets Tid, og at ban bar tiltaget fig Den *). Thi dDa Hamars Biftops- 

ſtol opvrettedes, hørte denne Deel af Oplandene, fom vi ovenfor bave 

føgt at vife, vimeligviis til Nidaros Bijtopsdømmes Omraade ). Det 

er Derfor iffe ufandfonligt, at Gborsbrødrene i Nidaros have funnet ville 

gjøre en lignende Fordring gjeldende, og maaſkee derfor med Flid habe 

valgt Sorle, felv en Chorsbroder fra Hamar. Ogſaa Kongen blev for- 

bitvet paa Ghorsbrødrene i Hamar, fordi De iffe havde føgt hans Sam- 

tyffe til Valget, bviltet Den ældre Eidfivatbingslov foreffrev, men hvad 

der vigtiqnof nu efter De ogſaa å Norge vedtagne Grundfætninger ej 

fænger fontes at føulle behøves. Sorle ev fiffert fommen til Rom 

med den beftemte Henfigt, at virfe for Thords Dispenfation og Er— 

fjendelfe. Men Paven man have fundet De Grunde, Der talede imod 

tafes (Liljegrens Dipl. I. No. 417) faldes han Theodorus, med hvilfet Navn 

man ofte plejede at gjengive det norffe Thord. 

1) Se Pavens nedenfor omtalte Brev af 23de Octbr. 1253, Dipl. Norv. I. 

No. 49. 

2) Dipl. Norv. I. No. 105. 

3) Se ovenfor, IM. S. 297. 

1) Ge ovenfor, I. S. 615, 867. Vi have der føgt at vife, at den Omftæn- 

dighed, at den frørfte Deel af Oplandene omkring 1115 egentlig hørte til 

Byfteins, iffe til Sigurds Part af Landet, vimeligviis har været AUarfag i 

at Oplandene, fom det Lader, itfe ſtrax henlagdes til Oslo Biftopsftol, hvil 

fet antydes derved at den forſte Biffop i Oslo Faldtes Vifverjernes Viftoyp. 

At Landets Deling mellem Kongerne har haft Indflydelfe paa Disres-Indde- 

lingen, ſynes umistjendeligt, faaledes ved Søndmøres Henlæggelfe til Nidaros. 
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ham, alt for vigtige, thi ban casferede Valget, og anvendte derimod fin 

Provifionsret til at udnævne en anden Biftop, Dominicaneren Peter, 

om bvem man ej engang veed, hvor vidE ban var Nordmand eller ej. 

Sorle mødte ingen VBanfteligbeder med Henfyn til fit eget Valg; Paven 

indviede ham i Begyndelfen af 1253, og befræftede famtidigt, eller ftrar 

efter, ved en Bulle, Dateret Perugia den 25de Februar 1253, Nidaros 

Grfeftol i ale De Metropolitanrettigheder, hans Formænd fra Hadrian 

Den 4de af havde tilftaaet Den). Formodentlig bar Sorte netop legiti— 

meret Disfe Rettigheder ved De før omtalte Afſkrifter og Vidisfer, fom 

Paven paa Erkebiſkop Siquds Anmodning bavde forlangt flg tilfendte, 

og fom maaftee Sorle felv bar medbragt. Hvad end Pave Jnnocentius 

tidligere fan bave ladet fig indbilde om Retten til at udnætne og ndvie 

Mans VBiftop, fan funde nu ej fænger nogen Fejltagelfe i faa Henfeende 

finde Sted, tbi ej alene blev Svderøernes Biftopsdømme atter udtrykke— 

figt nævnt blandt dem, der hørte under Nidaros Provins, men, hvad 

Der Havde endnu mere at betyde, Erkebiſkop Sorle indviede i Rom, lige 

under Pavens egne Øjne, og Derfor med hans VBidende og Samtykke, 

den efter Laurentius'8 Død af Capitlet paa Man udvalgte nye Biffop, ved 

Navn Richard, en Englænder, der ogfaa, fom det fynes, uden Vanffelighed 

fiden tog fin Biftopsftol i Befiddelfe, og foreftod den til fin Død, I den fange 

Id af 21 War 2). Ved famme Lejlighed indviede Sørle ogſaa den nys 

nævnte Biftop Peter, Der fulgtes med ham tilbage til Norge. Her 

indtraf De om Sommeren 1253, og anfom til Tunsberg, juft fom Kon- 

gen med fin ftore Flaade og De øvrige Biffopper var Dragen affted til 

Gøtaelven for at befrige Danmarf. Dronning Margrete, Der tilligemed 

Drønning Richiza var bleven tilbage i Funsberg, lod bam ſtrax faa en 

fetfejlende Skude for at fejle efter Kongen, og man erfarer intet om, at 

deres Møde med Denne var andet end venffabeligt 3). Kongen bvugte 

endog fiden, fom vi ville fee, Biftop Peter i en færdeles vigtig og an- 

fvarsfuld Sendelje. Af Krigen blev der, fom fagt, intet, og alle Deel- 

fagerne i Toget vendte tilbage mod Slutningen af Juni Maaned. Da 

drog vel ogſaa Sørle og Biſkop Peter bver til fit; vi erfare ogſaa, at 

den førffe endnu famme Aar befræftede den oven omtalte Indjtiftelfe til 

Chorsbrodrenes Bedfte ). Uagtet Hamars Capitel ikke havde fanet fin 

Vilje frem, førev Dog VBiftop Haafon og hans Ghorsbrødre et Brev til 

1) Dipl. Norv. II. No. 3. 

2) Den manffe VBiftopsfrønife. Her er Tiden dog angivet til 23 i Stedet for 

21 Aar, je ovenfor S. 61.  Haafon Haafonsføns Saga Cap. 276. 

3) Haafon Haafonsjøns Saga Cap. 279. 

2) Dipl. Norv. I, No. 49. 
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Paven, hvori De bade bann om at biint Capitels Fremfærd iffe maatte 

være dem til nogen Præjudice for Fremtiden; en Grølæring, fom Paven 

øogfaa i almindelige Udtryk gav under 23de Ortober 1253 ').  Derimod 

 anfaa ban fig foranlediget til at tage Hamars Capitel i Beftyttelfe mod 

Kongen og alle De pvrige, Der vare misfornøjede med at Det ej havde 

indbhentet Kongens Samtvife til Thords Valg. Han førev under den 

Januar til Biffop Peter *), at ban ej maatte tillade nogen at forulempe 

Capitlet overhoved eller Chorsbrødrene enfeltviis, eller at gjøre Dem Skade 

paa Deres VBeneficier og Gods, men at ban ftufde tvinge alle dem, Der 

vovede faadant, med Kirfens Straf uden Appel, Dog Kongen alene unde 

tagen. Heraf maa man Da flutte, at Munaan VBiftopsføn og andre iv- 

rige Filbængere af Kongen paa Hedemarken have truet Chorsbrødrene 

med at fade Dem undgjelde for deres Egenmagtighed. Det lader Dog ej 

til at være fommet til nogen alvorlig Conflict, ellers bavde vel Sagaen 

indeholdt noget Derom. Den ſtakkels Chorsbroder Thord, der forgjeves 

bavde paataget fig Den fore Møje og Befoftning at drage heelt til Rom 

i Haab om at blive Biffop, førbarmede Paven fig over ved at overdrage 

ham Nofo Kirfe paa Hedemarken, Der bavde ſtaaet faa længe vacant, at 

Collationen deraf tilfom Paven. Dog, befynderligt nof, gav Paven 

iffe Biftop Peter, men Derimod Biffop Laurentius af Sfara i Sverige, 

(ved Strivelfe af Llte Februar 1254) det Hverv, paa fine Vegne at 

indfætte Thord i famme Kirfe 3).  Sandfynliqviis bar Peter ej villet 

befordre fin forrige Medbejler. 

Gørles Virkſomhed fom Erkebiſkop var meget fortvarig; han Døde 

nemlig allerede Den ljfte Mai 1254 %).  Capitlet i Nidaros valgte nu 
eenftemmigt Den oftere omtalte Einar Snrjørbaf, Son af Lagmanden 
Gunnar Grjonbak, til bans Cfterfølger. Einar var paa Denne Tid ikke 

hjemme, men opholdt fig i Paris, fandfynligvits ved Univerfitetet; man 

ftufde førmode, at ban førft for ført Tid fiden bavde beftemt fig for den 

1) Dipl. Norv. Il. No. 4. 5. De ved denne Lejlighed tilftedeværende Ghors- 

brødres Antal var ej mindre end 45. 

2) Dipl. Norv. I. No. 50. Vi have her fulgt den i Dipfomatariet optagne 
Rettelfe, hvorved Brevet er filet til (MN. N.) episcopo Amarensi. Men i 
Afftriften ftaar Arusiensi, hvilfet har bragt Suhm (X. 264) til at antage 
det frilet til Biffoppen i Aarhuus. Snarere er det dog, hvis denne Læfe- 

maade er rigtig, Biffoppen i Vefteraas; og muligt at dette virkelig ogfan 

forholder fig fanledes, da vi free Paven henvende fig til em anden fvenff Biſkop 

i et hermed fammenhængende UAnliggende. 

3) Liljegren, Dipl. Svec. I. No. 417. Her faldes Kirfen , Ecclesia Sti. Michae- 
lis de Noko*, dette fidfte Navn ev anbenbart Fejllæsning for Roko. 

1) Haafon Haafonsføns Saga Cap. 281 (Philippi og Jacobi Dag anføres her 

udtryfteligt fom hans Dødsdag); de isl. AUnnaler. 
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gejftlige Stand, fiden ban tidligere, bvor ban omtales, ej nævnes med 

nogen qejfilig Fitel 1), men fnarere fom Læqmand; faaledes have vi feet, 

hvorledes han i Egenſkab af Bonde gav Haafon Den unge Kongenavn 1240. 

Imidlertid var ban Dog gejftlig paa den Tid, ban blev valgt Medlem af 

Gapitlet 2). - Formodentlig har bans anfeede, om juft ikke fornemme, 

Herfomft og hans Indflydelfe i Sorøndelagen været Aarſag til hans Valg. 

Uden at anholde om Kongens Samtykke, ja endog, føm det fynes, uden at 

fade ham vide noget om Valget i det hele taget, fendte Chorsbrødrene ftrar 

tvende af. fin egen Midte, Grøepreften Ottar %) og Mefter Haafon, til 

Paris med Brev til Einar, før at melde ham Valget. De ftulle og- 

fan bave førebragt bam, at Det var ffeet med Kongens Vilje. Det var 

netop i Den Tid, da Kong Haafon opboldt fig i Viten for at møde 

Kong Cbriftopber, og bavde fuldtop at beftille med De danfte Unliggen- 

Der: Def er faaledes ej at undres over, at biint Valg funde foregaa i 

Throndhjem og Deputationen til Einar fendes affted, uden at han fit mindfte 

Nys derom. Einar vejfte,  maaftee i q0d Fro, umiddelbart fra Paris 

til Rom, for at modtage Indvieljen. Naar ban anfom til Rom, vides 

iffe; men Det maa bave været mod Høften eller Slutningen af Navet, 

da Pave Innocentius, efter indgaaet Forlig med Manfred af Farent 

enten allerede havde forladt Rom, for at begive fig til det ficilifte Rige, 

eller i Det mindfte ftod færdig til Rejfen. Siden var ban faa optagen med 

De fleilianffe Anliggender, at ban ej for det førfte funde faa Tid til at 

indvie Einar *). Eller maaſkee ogſaa Denne er anfømmen faa feent ud 

”) Han omtales faaledes (fe foran S. 84) endnu i 1249, da Kongen fendte ham 

fom Gefandt til Sverige, iffe med Vitlen Sira eller Mefter, hvilke dog 

ellers vare De fædvanlige Titler for Gejftlige, ifær Ghorsbrødre. 

I Pave Aleranders Skrivelfe af 12te Marts 1255 ftaar der udtrykteligt, at 

Ginat var Ghorsbroder (tunc ecelesiæ vestræ canonicum), Dipl. Norv. I. 
No. 53. 

At Ottar, der i Haafon Haafonsjøns Saga Gap. 281 flet og vet faldes  Me- 

fler Ottar”, var Grøepreft, fres af det før omtalte Brev af 1253, hvorved Er— 

febiffop Sørle bekraftede fin tidligere gjørte Fundats af fælles Bordhold for 

Capitlet. Dipl. Norv. HL. No. 4. 

Forliget mellem Jnnocentins og Manfred frede i September 1254; i October 

var JnnocentS i Capua og fort efter i Neapel. Hvis Capitlet i Nidaros, 

fom rimeligt var, udvalgte Ginar i Løbet af Mai, har Deputationen, der 

meldte ham Valget, vel iffe naaet han førend fidft i Juni; hans Afrejſe fra 

Paris frævede vel og Forberedelfer, Der medtog nogen Tid, og fanledes er han 

da vel neppe fommen til Rom førend hen i September, maaffee og I Octo- 

her Maaned. Nu ffulde Valget førft prøves og godfjendes, og Dertil forflog 

neppe Tiden for Innocents. Men maaffee endog, fom ovenfor antydet, Einar 

iffe anfom førend ftrar før eller efter Innocents Død. At det var Aleran- 

der den 4de, der prøvede og befræftede Valget, figer Denne felv i fin Sfrivelfe 
af 12te Marts. 

2 
— 

3 
— 

4 
— 
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paa Waret, at Innocentius da allerede var angreben af den Sygdom, 

fom endte hans Liv i Neapel, den Gte December 1254. Einar fit ſaa— 
fedes fun at beftille med Alerander den 4de, hvilten Cardinalerne henved 

tre Uger efter, fremdeles i Neapel, valgte til hans Cfterfølger. Han 

forelagde Alerander fit Valg til Prøvelfe og Stadfæftelfe, og af ham 

modtog ban, fandfonligviis fidft i Februar eller førft i Marts 1255 '), 

Indvielfen, i eller ved Meapel, hvor Alerander opholdt fig omtrent til 

Midfommerstid. - Paven iftadfæftede derpaa, efter Gregorius den YDe$ 

Grempel, den før omtalte af de norffe Lydbiſkopper fattede og af Capit- 

ferne bifaldte Beftemmelfe om Palliebjelpen >), ligefom ban ogſaa efter 

Skik og Brug, i foærftilte Striveljer daterede Neapel 11te og 12te Marts, 

til Capitlet i Nidaros, Gejftliqbeden i Nidaros Biffopsdømme, De øvrige 

Indbyggere i famme Biffopsdømme, Lvydbiffopperne, og endelig Kongen, 

meldte at ban efter bebørig Provelſe havde ftadfæjtet Einars Valg, mod 

bvilfet Der i canoniff: Henfeende intet var at indvende, og fom i ham 

var faldet par en baade med Henſyn til fin Lærdom og fine Sæder ud- 

merfet Mand. — Kongen bad ban færffilt at modtage bam med venlig 

Mine, vg formedelft den Wrbodighed, ban ſtyldte Paveftolen, at lade 

ham og bans Kirfe nyde Godt af fin tongelige Yndeft ). Muligt, at 

Denne fidfte Anmodning børte til de fædvanlige ved flig Lejligbed, og 

iffe indebølder mere end bvad der hørte til Den vedtagne Curialftil; men 

ufandfynligt er Det Dog iffe, at Einar, Der nu maatte bave erfaret, at 

man ved hans Valg ganffe havde gaaet Kongen forbi, og at han faale- 

deg var kommen i et mindre bebageligt Forbold til Denne, med Flid har 

udbedet fig et faadant Anbefalingsbrev fom Det oven anførte, for Derved, 

om Det ffulde bebøves, at formilde bam. Einar lagde, fom man man 

formode, Filbagevejen fra Italien over Franfrige og England, og lan- 

Dede om Sommeren ved Aden i Søndfjord 5). Intet bavde nu været 

1) Da den førfte Skrivelſe, hvori Einar tituleres fom Grføebiffop, er den om 

RPalliehjelpen, af 10de Marts, maa hans Jndvielfe være foregaaet tidligere; 

men at den ogfaa fun er foregaaet Fort forud, fres deraf, at de Skrivelſer, 

hvori Paven tilmelder Gapitfet m.m. Valgets Stadfæftelfe, ere daterede den Alte 

og 12te Marta; thi disſe Funne ej have været udfærdigede længe efter Indviel- 

fen. Der ev desuden en Skrivelfe fra Paven af 27de Februar, udfærdiget til 

Grfepreften og: Gapitlet i Nidaros (Dipl. Norv. TIL No. 5) hvori han, rime- 

ligviis efter Ginars Anmodning, fladfæfter Erkebiſtop Sorles Foranftaltning 

om fælles Bordhold m. m.; da Ginar her flet ikke omtales, ffulde man næften 
formode, at han ved dette Brevs Udftedelfe endnu ej var indviet.  Indvielfen 

ligger i faa Fald mellem 27de Febr. og 10de Marts. 

?) Dipl. Norv. I. Mo. 52. 

3) Dipl. Norv. I. Nov. 53. 

1) Haafon Haafonsføns Saga Gap. 283. Den Omftændighed, at han ifte lan- 
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vimeligere, end at ban ftrar havde begivet fig til Kongen og gjort pan 

fin Spvartning, far meget mere fom Kongen allerede om Vaaren var 

vendt tilbage fra Tunsberg, hvor ban bavde tilbragt Vintven, og nu 

opboldt figi Bergen '). Men i dets Sted begav ban fig lige til Thrond— 

hjem. Rimeligviis frygtede ban for at Modtagelſen vilde blive mindre 

venlig, og bavde vel belter ikke felv den bedfte Samvittighed. Da Kon- 

gen erfarede hans Ankomſt til Trondhjem, fandt han Det, fom penteligt 

var, bøjft befonderligt at ban ej bavde villet fremftilte fig for bam, og 

dulgte ifte fin Misfornojelſe berover. Ved Gftevretningen berom fandt 

Einar det raadeligſt at gjøre fin Forfeelfe god igjen; ban begav fig ufor- 

tøvet til Bergen, og fandt nu, fom det fortælles, en venlig Modtagelje 

bos Kongen; dog bar ban vel ved Det førfte Møde gjort ban en pas— 

fende Undſkyldning. 

Rigtigt venftabeligt fynes imidlertid, fom det i Det følgende vil er— 

fare8, Forholdet mellem Kongen og Erkebiſkoppen ej at være blevet, og 

det ev umistjendeligt, at Konqen ſtedſe bar næret nogen Mistanfe mod 

bam, dog, merfeligt nok, ikke juft formedelft Einars Optræden i kirkeligt 

Henfeende, men fnarere fordi det forefom Kongen, fom om ban lagde 

vel megen og nærgagende Iver for Dagen i hans Sønners Interesfer. 

Gamme Aar, fom Erkebiſkop Sorle, Døde ogſaa Den alderftegne 

Astell, VBiffop i Stavanger, Kongens forhenværende Capellan og gode 

Ben, paa vis Bøn han, fom Vet allerede ovenfor er omtalt, ftadfæftede 

Kong Magnus's Gave af hele Stavanger By til St. Svitbuns Katbe- 

dralfivfe, paa den Vetingelje, at bans Farfader Kong Sverres, bans 

Fader Kong Haafons, og bans eget Navn føulde ftrivesi Kirfen, og at 

der hver Søndaq bele Aaret igjennem ſkulde bedes for deres Sjæle *). 

Sfjønt Gaven allerede var fljentet af Kong Magnus, var Den Dog ikke 

derfor mindre betydelig fra Haakons Side, da Det udtrykfeligt figes, at 

dDen i den fidfte Tid (rimeligviis beelt fra Magnus Crlingsføns Dage), 

ej var fommen Svitbuns Kirfe til Gode. Det ev paa fit Sted viiſt, at 

Denne Gave fandfvnligviis er at benføre til Aaret 1243 3). Fil Ustells 

Gftermand valgtes en Thorgils, om hvis tidligere Livsforbold man intet 

dede fydligere end et Steds ved Søndfjord, paa Vefifyften, vifer næften med 

Beftemthed, at han da fom med Skib fra England. 

1) Syfr. ovenfor, S. 98. 

2) Ge ovenfor, S. 14. Kongen falder ham i dette Brev udtrykteligt fin gode 

Ven, hvilfet ogfan godt rimer fig fammen med at han var Hans Cavellan, 

førend han blev Biffop, faaledes fom det udtryffeligt figes i Haafon Haafons- 

ſens Saga Gap. 86, fe ovenfor Ul. S. 655. 

3) At bet maa være ældre end 1245 fres deraf at Paal Vaagaffalm, der nævnes 

fom en af Vidnerne, døde å dette Aar. 
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veed, men fom under fin bele Embedstid fynes at bave været i den 

bedfte Forftaaelfe med Kongen *). 

13. Erkebiſkop Einars mislykkede Forſog paa at faa Tronfolgen og Magtens 

Deling ordnet til Haakon den unges Fordeel. Haakon den unges Geſandtſkab 

til Spanien. Geſandtſkab og Giftermaalsforflag fra Kongen af Caftilien. 

Om VBaaren 1254 døde Kong Haafons ældfte, men udenfor Egte— 

ftabet fødde Søn, Hr. Sigurd, i fin bedfte Alder, fun idet over 30 

Aar gammel *). Det flaar iffe fejl, at Kongen bar taget fig bans 

Død nær, thi han fynes at have været en brav ung Mand, paa hvem 

ban i vanffelige Filfælde funde ftole 3), og fom dertil uden Knurren fandt 

fig i Den Indrømmelfe, Kongen gjorde det nye, af Gejftliqhbeden opſtil— 

fede Princip, at fun egte Fodſel berettigede til Tronen, idet ban ej lod 

bam, men fin yngre, egtefødde Søn Haafon bydde fom fin tilfømmende 

Gfterfølger, og give Kongetitel. Imidlertid er Det fart, at Sigurd 

Død for faa vidt maa have været betimelig, fom den bortryddede den 

væfentligfte Grund til fremtidige Fronftridigheder. Om Kongen end, 

ved at foretræffe Haafon for Sigurd, i Gjerningen havde viiſt, at 

ban anerfjendte biint VPrincip, faa var Det Dog endnu ikke vedtaget af 

Folfet i Amindelighed. Efter de ældre Love og VBedtægter var Siqurd 

fige faavel arveberettiget til Ironen, fom nogen af bans egtefødde Brø- 

dre, ja fom ældre end de funde ban endog figes at have et Fortrin 

for dem. Forend Haafon Den unge endnu var fød, var han upaatvivle- 

figt af Kongen beftemt til at være bans Tronfolger, og betragtedes viftnok 

af De flefte, Der ej havde fvoret til Skule Jarls Fane, fom faadan *). 

Haafon unges Opbøjelfe til Tronfolger tilintetgjorde faaledes bans glim- 

rende Udſigter før Fremtiden, og Det fortjener iffe liden Ros, at ban 

fandt fig faa taalmodigt Dert, fom man af Sagaens Taushed om Det 

1) De islandffe Annaler. Sagaen nævner fenere Thorgils, men taler ej om 

hans Udnævnelfe. 

?) Haafon Haafonsjøns Saga Cap. 282. Sigurd omtales, fom vi have feet, 

allerede førft i 1225, han var altfaa i det fenefte fød 1224, men fnarere lidt 

før; Dog fan man heller iffe fætte hans Fødfel mange Aar i Forvejen. 

3) GSaaledes i Slaget i Oslo 1240, fe ovenfor UI. S. 967. Af den Omftæn- 

dighed, at Sigurd i Navet 1253 førte Sfibet Rygjabranden, ffulde man friftes 

til at antage, at han da havde faget Nyfylfe i Forlening; dog vides intet 

derom med Sikkerhed. 

%) Det flaar iffe Fejl, at de Dispofitioner, ham vedfommende, fom Kongen ved 

Filtræbdelfen til Vermelandstoget 1225 traf, og Hvorom han underrettede den 

froe Dagfinn Bonde (fe ovenfor NI. S. 682), netop angif Tronfølgen. 
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mødfatte maa flutte. Men derfor var det ikke fagt, at jo et eller andet 

Parti efter Kongens Død kunde finde paa at gribe til Vanden for han, 

eller at itfe bans egen MWrgjerrighed funde vaagne og bringe ham til at 

træde frem med Fordringer paa Tronen eller en Deel af Riget, I bvil 

fet Filfælde han da maatte funne gjøre Regning paa at faa en Deel 

Filbængere paa fin Side — og Da var Borgerfrigen der paany. Mulig 

beden af en faadan Ulykke for Landet bortfaldt nu ganffe ved hans Død. 

Han fones ej at bave været gift, eller i alle FaDd at have efterladt 

Børn, da ingen faadanne omtales. Kongens egtefødde Sønner, Kong 

Haafons og Junfer Magnus's, Arveret til Tronen var faaledes ſikret 

mod enbver Fare, og Principet om Ggtefødfelens Forret funde ligeledes 
figes at være befæftet, da Det ej havde modt nogen Proteſt fra Sigurds 

Side, ligefom det ifølge De berffende Synsmaader ej var at antage, at 

nogen Konge berefter, om ban efterlod uegte Børn ved Siden af egte, 

vilde undlade at ftille disfe faa langt over bine, at Der ej funde blive 

Tale om noget Medbejlerffab mellem dem. Men endnu var Der ikke 

truffet nogen Foranftaltning om Kongedommets og Kongerigets Udelelig- 

bed. Efter de bidtil gjeldende Vedtegter var Den yngre Broder lige faa 

vel berettiget til Kongedømmet fom den ældre, bvilfet altfan gjorde en 

Deling nødvendig. Viſtnok bavde man ike i lange Tider baft noget 

faadant Filfælde, at en Konge ved fin Død efterlod fleve Sønner, men 

den fidfte Gang, da Det indtraf, nemlig da Harald Gille efterlod Son— 

nerne Siqurd, Inge og Maqnus, var Der ej Spørgsmaal om andet end 

at dele Kongedømmet, og da Eyſtein fiden fom til, fit ogſaa ban fin 

Part '). Paa famme Maade var Kongedømmet blevet Deelt mellem 

Magnus Barfods Sømer, Eyſtein, Sigurd og Olaf, faavel føm tidli- 

gere mellem Harald Siqurdsføns Sønner Magnus og Olaf, famt fiden 

endog mellem bver af Disfjes Sønner, Maqnus og Haakon. Naar altſaa 

tidligere Grempler eller Bedtægter ftulde følges, i Det Filfælde at Kong 

Haafon ved fin Død efterlod begge fine Sømer i Live, maatte Junfer 

Magnus være berettiget til Kongenavn og Deel i Kongedømmet ved 

Siden af fin ældre Broder. Men dette funde Da igjen give Anledning 

1) Ggentlig funde man her ogfaa vegne Delingen mellem Magnus Sigmdsføn 

og Harald Gille, ffjønt den var noget uregelmæsfig, thi enten ſtulde Haralds 
Uffald paa Fronfølgen gjelde, og han i faa Fald intet have faaet af Niget, 

eller det gjaldt iffe, og da frulde Magnus, fom Broderføn, iffe Broder, intet 

have faaet. Men Haralds Uffald og Grfjendelfe af Magnus's Gneret til 

Fronen maatte næften med Nødvendighed medføre at denne, da Uffaldet hæ- 

vedes, bog iffe ganffe uveftængtes, og faaledes var da Magnus at betragte 

fom repræfenterende fin Faders Linje. 

Mund. Det norffe Folfs Hiftorte. IV- 10 
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til Borgerfrig, elev maatte i det mindfte bidrage meget til at fylke 

Rigets Kraft og Anſeelſe. Forftandige Mænd, der ønffede Rigets Bel, 

funde derfor umuligt andet end onſke et faadant Filfælde fjernet, og Det 

funde iffe ffee paa anden Maade, end at der enten vedtoges en ny) Sue— 

cesſionslob, hvorved Rigets Udelelighed førfyndtes og Førftefødfelsretten 

indførtes i fin fulde Strenghed, fanledes at den yngre Søn ej engang 

var berettiget til Den mindjfte Deel af Riget, — eller at den ældre Søn 

nof fjendtes udeluktende berettiget til Kongedømmet, men at en mindre Deel 

dog anviftes Den yngre til et Len, hvoraf ban fømmeligt funde under- 

holde fig og fine. Den førfte Foranftaltning var ej godt tænkelig, af to 

Grunde: førft fordi man da vilde bave favnet et pasfende Underhold for 

Iunker Maqnus, bvilfet i bine Dage ej qodt funde indrettes anderledes 

end i Form af en Forlening; Dernæft fordi man, ved iffe engang At 

tilftan ban nogen faadan, vilde fomme til at berøve ham alt for meget 

af dDen Net, hvortil ban unegtelig var fed. Vilde man fætte en faadan 

Succesfionsorden igjennem, maatte man i Det mindfte voppebie en Tid, 

naar Der fun fandtes een Kongeføn, og Der faaledes ifte var nogen Yngre 

Broder, bvis Net funde frænfes. Den ber føildrede Nødvendigbed af 

at beftemme og ſikre Ironfølgen endnu medens Kongen var I Live, lag 

ifær Grøebiffoppen, men viſtnok ogſaa mange flere med ham, paa Hjer- 

tet; og man fan efter Det nys udviklede iffe undre fig over, om De nær- 

meft bavde Ordningen mellem Kong Haafon og Sfule Jarl for Oje, 

faaledes at Den ældjfte af Brødrene ffulde ene bære Kongenavn og føre 

Overherredømmet over Det hele Rige, medens Den anden med Hertugs— 

titel ffulde fan en Deel Deaf til Len. 

Grøebiffoppen benvttede fin Mærværelfe i Bergen til at bringe denne 

vigtige Sag paa Bane. Han og Kongen afbandlede overboved, figes 

Der, mange Sager med binanden, og alle Samtaler førtes nok faa ven- 

ftabefigt imellem dem '). - Blandt andet rykkede Erkebiſkoppen Da vgfan 

frem med Det Forflag, at Kongen allerede i fit levende Live vilde treffe 

en Beftemmelje om Nigets Deling mellem fine Sømer, der funde være 

pasfende for Disfe, og fom baade De felv og Folket højtideligt funde 

vedtage, faa at der fiden, efter hans Død, ikke opftod nogen Tratte. 

Grøebiffoppen fones allerede ſtrar indtrængende at bave foreholdt Kongen 

Nødvendigbeden af, at fun een bar Kongenavn, eller af Det egentlige 

Kongedømmes Udelelighed. Kongen vilde ikke afgjøre Denne Sag paa 

egen Haand, og bavde heller iffe, fom man fan fee, fonderlig Lvft 

dertil, aabenbart fordi ban ikke engang felv endnu ganføe kunde los— 

rive fig fra Den Foreftilling, at ban gjorde fin bngre Søn Uret ved at 

1) Haafon Haafonsføné Saga Gay. 284. 
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anvife bam en mere underordnet Stilling end den ældre, ej at tale om at 

ban maaftee virfelig nærede en Forfjærlighed for Magnus; maaſkee ogfaa 

fordi ban, fom faa mange, nødig vilde fille fig fin Død faa Hart og 

nær for Øjnene, at han allerede nu med Henſyn Dertil ffulde gjøre noj- 

agtige Dispofitioner. Han faldte imidlertid fine Venner og Maadgivere 

til fig, og æffede deres Mening om Sagen. - Meningerne vare meget 
deelte. Nogle vtrede, at Maqnus burde lade fig nøje med Hertugstitel 

og Fredjedelen af Niget; andre, at ban vel iffe burde bære Kongenavn, 

men at Dog en Halvdeel af Riget tilføom ham; andre boldt endnu faa 

faft ved det gamle Ligbedsprincip, at De erklærede Det for en Uretfær- 

dighed, naar iffe alt fammen, Kongedømmet faavet fom Niget, blev deelt 

figt mellem Brødrene: ja de vilde ikke engang have noget at beftilte med 

en Foranftaltning, bvorved Der gjordes nogen fom belft Forffjel mellem 

Brødrene. Erkebiſkop Einar og De øvrige Venner af Kong Haafon den 

unge, Der viftnof befjendte fig til Den førfte Mening '), og fom i alle 

Fald iffe vilde at Magnus ſkulde have Kongenavn, bade nu Kongen om 

at treffe en endelig og formelig Beftemmelfe, ved at udftede et af bam 

felv og De andre Høvdinger befeglet Document. Heraf maa man altfaa 

flutte, at Grøebiffoppens Mening maa være bleven Den fejrende, fiden 

ban i modfat Fald neppe vilde bave baft noget Document opvrettet. Men 

Kongen funde, da Det fom til Styffet, itfe overtale fig Dertil. Han 

hørte De forffjellige Raad med Venligbed, men fagde Dog tilfidft, „at 

Sagen maatte ftaa i Guds Haand; han fit flifte mellem Dem”. Saa— 

fedes blev ingen Beftemmelje tagen, og intet Document oprettet. . Kort 

efter vejfte Grøebiftoppen tilbage til Throndhjem. Han ftiltes, figes Der, 

fra Kongen i al Venffabeligbed. Men der er dog tydelige Tegn til, at Kon- 

gen bavde fundet fig ubehageligt berørt ved hans Forflag, bvad enten 

dø nu mistenkte ham for ene at ledes af en utilbørlig Forkjarlighed 

1) Der figes ikke udtrytleligt, om Erkebiſkoppen hørte til dem, der vilde at Mag— 

nus fun ffulde nøje fig med Tredjedelen af Riget, eller til dem, der undte 

ham Halvdelen, dog ej med Kongenavn. Imidlertid fan der iffe være nogen 

Tyvivl om at han befjendte fig til den førfte Mening. Thi deels lægges der 

faa megen Vegt paa Hans fpecielle Venfrab for Haafon den unge, hvoraf man 

da maa flutte, at han, fom dennes øvrige Benner, har ønffet Foranftaltin- 

gen faa fordeelagtig for Haafon unge fom muligt. Deels lader Sagaens 

Gap. 291 Kongen fenere (i 1257) ytre til Grøebiffoppen, at denne ved den oven 

omhandlede Lejlighed havde tilraadet, at Haafon ene frulde bære Kon- 

genavn, Magnus derimod fun være Hertug. Da nu i Gap. 284 Hertugstit- 
fen fun omtales i Forbindelje med det førfte Alternativ, hvorved Magnus 

ffulde nøje fig med Tredjedelen af Riget, bliver det i alle Fald fandfynligt, 

at Sagaffriveren ogfaa fenere har haft dette for Øje, Hvor han omtaler Her- 

tugstitlen. Vel maa man ogſaa antage, at den Fitel, Magnus ffulde fomme 
til at bære fom Herre over det halve Rige, var em Hertugg, men dette figes 

Dog iffe med tydelige Ord. 10* 
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for Haafon unge (og Hiftorien vifer mange Erempler paa at Konger have 

næret Skinſyge og Mistanfe mod deres beftemte Fronfølgere, om Disfe 

endog bare Deres egne Sønner), eller han i det hele taget fandt Forjfla- 

get noget nærgaaende. Kongen vilde Dog vel neppe have været faa tile 

bøjelig til at fee Erfebiffoppens Fremtræden i et ugunftigt Lys, hvis 

iffe Maaden, hvorpaa ban var valgt, og hans mindre høflige Ferd ved 

Anfomften allerede havde fremt Kongen ufordeelagtigt mod ham. Her i 

Det mindfte var Dog Crøebiffoppen fiffert uftvldig, og hans Undla- 

Delfe af at gjøre Kongen fin Opvartning ved Ankomſten fom, fom vi 

ovenfor have antydet, viftnof mere af en vis Frygt for at møde ham, 

efter bvad Der var pasjeret, end af nogen Mangel paa tilbørlig Wrefrygt. 

Kong Haafon den unges og Dronning Nidizas Egteſkab var rime 

figviis ved Denne Iid allerede blevet velfignet med Børn, idet bun fødde 

en Søn til Verden, der i Daaben fit Navnet Sverre Magnus efter 
Oldefaderen 1). Det var førfte Gang, at man i den fongelige Familie 

havde vovet at opfalde Kong Sverre; at Det nu flede, er det bedfte VBe- 

viis paa, at Den fidfte Skygge var founden, fom hvilede over Sverres 

Navn. De bedfte Udfigter vare altfan nu for Haanden til Gttens Ved- 

ligeholdeſſe. Haakon den unge maa eller$ nu have nydt temmelig megen 

Frihed eller felvjtændig Myndigbed, fiden vi erfare, at ban Den felv- 

famme Sommer, bvorom ber er Tale (1255) fendte et Gefandtffab beelt 

til Spanien, ganſke, fom det fynes, i fit eget Navn, uden at bans Fa- 

der, idet mindfte aabenlyſt, havde noget Dermed at beftille. Det gjaldt rig— 

tignof ej om vigtige Statsfager, men fun om at bringe Kongen af Caftilien 

Foræringer; imidlertid traadte Dog den unge Konge derved felv i umid- 

delbar Forbindelfe med en fremmed Monard, og det vil i Det følgende 

ſees, at dette Gefandtftab Dog havde temmelig vigtige Følger, om ej for 

Riget, faa Dog for den fongelige Familie. Kongen I Cajtilien var paa 
Den Tid den berømte Alfonſo den 100e, faldet Den Vife, Der I Aaret 

1252 havde befteget Tronen, og fenere ben (i April 1257), af et Parti 

blandt de tydſke Valgfyrſter udkaaredes til tydff Konge, efter at et andet 

Parti havde udvalgt Richard af Cornwall og Poitou, den engelffe Kon- 

ges Broder.  Ulfonfo var navnfundig over bee Det veftlige Europa for 

fin Lerdom og ſtore Forſtand, og Det er Derfor ej at undres over, at 

man ogfaa ved Det norffe Hof ønftede at viſe bam nogen Opmerfjombed. 

") Da Haafon unge og Richtza allerede bleve gifte om Høften 1251, er der den 
ftørfte Sandfynlighed for, at deres Søn og enefte Barn, Sverre, blev fød ſidſt 

(1252 eller førft i 1253. Han omtales førfte Gang i Aaret 1258, og faldes 

da „Junker Sverre”, hvilfet maaffer antyder, at han ikke længer var et blot 

og bart Spøbharn. 
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Imidlertid ev det ogſaa beef muligt, at der har været fendt lignende 

Gefandtftaber til andre fydeuropæifte Hofer.  Gefandterne, bvis For 

mand var en Preft ved Navn Flis, frulde nemlig overbringe Kong 

Alfonſo en Deel Jagtbøge eller Falke, faavel fom andre norſke Sager, 

der i Spanien vare Sjeldenbeder; og Da nu et Gefandtffab med famme 

Slags Gaver i Aaret 1262 afgik lige til Sultanen i Tunis, fom i det 

følgende føal fees, ligger den Slutning nær, at ogſaa andre Hoffer be- 

tænttes med flige Foræringer, om det end iffe udtrykkeligt omtales i 

Sagaen. Faltejagten var paa den Tid i bøjefte Mode, og den Mængde 

førtvinlige Falte eller Jagtbøge, fom Norge frembragte, gav De norfte 

Konger vig Lejlighed til at gjøre fig andre Fvrfter forbundne ved at 

fende dem Vdisfe i Deres egne Lande fjeldnere Fugle. De bavde allerede, 

fom det ſynes, i Lobet af det foregaaende Aarbundrede, ftjønt Det figes 

iffe naar, fanet den Beftemmelfe vedtaget, at De ſkulde have Forfjøbsvet 

til alle Jagthoge eller Falte, der fangedes: en Rettighed, fom tillige ud- 

ftraftes til Grøebiffoppen, ligeſom Kongerne endog, i det mindfte fenere, 

fik Net til felv at lade fange Falfe hvor fom belft, endog I private 

Sfove '). De ſaaledes vpkjøbte eller fangede Falfe forvaredes, I Det 

mindfte i de fenere Fider, og rimeligvis allerede fra den førfte Iid, da 

man begyndte med Dette Væfen, ved Kongernes Febirdfle eller Stat- 

fammer under Febivdens Opfyn, og man bavde vel faaledes for Det 

mefte altid et Forraad ved Haanden at tage af, naar man vilde vinde 

en eller anden Fyrſte ved en fjærfommen Foræring, eller fandt Det nod— 

vendigt at fende en Gjengave for bvad man felv havde modtaget *). De 

norſke Falfe vare ogſaa i hele den fenere Deel af Middelalderen over 

1) I de ældre Love før 1274 ftaar der intet andet om Net til Falfe og Høge, 

end at de tilfomme Landadrottnen; om Kongens Forfjøbsret ſtaar der intet. 

Derintod heder det i Magnus Haafonsføns Landslov af 1274: (VII, 52): 

„Alle Gaashøge og VBaler (Valfe), der verpe i Bjergene, ejer Landsdrotinen; 

men vil han fælge dem, da fral han førft tilbyde Kongen Dem; denne fan og 

fade fange Falfe i hver Mands Skov, han vil, i hele Norge". Denne Beftem- 

melfe fan aabenbart iffe være qanffe ny i Denne Lov, thi faaledes bleve fjel- 

den nye Beftemmelfer indførte. Men nu heder det allerede, fom ovenfor vitft 

(IN. S. 274), i Pave Goeleftins VBeffjermelfesbulle for Norges Grfeftol af 

1194, at det ffal fremdeles være Grføebiffoppen tilladt, til Kirfens Nytte at 

fjøbe Falte, ligefom hans Forgængere. Da nu Grøebiffop Erik, til hvis For- 
deel Bullen var given, fun havde to Forgængere, Jon og Gyftein, er det 
flart, at Retten, eller Udftræfningen af Regalet til Grfebiffoppen, maa være 

given ved Grfeftolens Dprettelfe 1152; men altfaa var det allerede da et Regale, 

ffjønt det ej er optaget i Lovene, der i dette, fom i andre Stykker, vife fig at 

være aldeles uforandrede faaledes fom de rimeligviig vare paa St. Olafs Tid. 

Se Saml. til N. Fulfs Hift. V.S. 100, 103, 157, 158 og Brev hos Rymer 

af 6te Mai 1240. 
— 
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ordentligt føgte, og Norges Konger bavde i Dem et færdeles virkſomt, fljønt 

lidet befofteligt, Middel til at gjøre fig fremmede Monarder forbundne. 

Haafon den unges Gefandter bleve ogſaa færdeles vel modtagne i 

Spanien, og forbleve der i Herligbed og Glæde indtil hen i Det følgende 

War. Da De vendte tilbage, fandfynligviis over Franfrige og England, 

lod Alfonſo Gefandter følge med Dem, for, føm Det i Sagaen beder, at 

flutte Den nøjefte Forbindelfe med Kong Haafon den ældre, og til Be- 

fræftelfe af dette Forbund at foreflaa et Giftermaal mellem Kong Haa- 

fons Datter Ghriftina og en af hans Brødre. Dette var Det andet 

Giftermaalsforflag, der gjordes med Henſyn til Cbriftina; at det føede 

fra et faa fjernt Land fom Spanien, vifer nokſom, i bvilfen Anfeelfe 

Konq Haafon paa Den Tid maa have ftaaet. Ved forſte Betragtning 

forefommer Det noget befonderligt, at Alfonfo ffulde finde det nvttigt at 

forbinde fig nærmere med Kongebufet i et faa langt bortliggende Land. 

Det befynderlige bortfalder Dog, naar man betragter De nærmere Om- 

ſtendigheder. Affonfo havde allerede i længere Iid haft et aarvaagent 

Oje med de tydffe AUnliggender. Som Datterføn af den bohenftaufifte 

Konge Philip af Schwaben bavde ban gjort Fordring pan Dette Hertug- 

dømme, og Hans Fordring var bleven ivrigt underftøttet af Pave Uler- 

ander '). Sandſynligviis ørbejdede ban i 1256 allerede ſterkt, ſtjont 

bemmeligt, paa at blive valgt til tydft Konge og vomerft Kejfer. Haa— 

fons Ry maa allerede forlængft bave naaet hann fra Franfrige; ban 

mag have børt noget om, at Pave FInnocentius engang Havde tænkt 

paa at tilbyde Haafon felv den tydføe Krone, og nu, Da Der, fom vi 

have fret, var Fale om ut Kong Haafon ftulde gjøre et Fog til Sivi- 

fien, paa bvilfet han maatte fomme til at anføbe Spanien, flaar det ikke 

fejl, at baade Paven har anbefalet bam i De flerkefte Udtryk til Ulfonfos 

Velvilje, og at Alfonſo felv har fundet det nvttigt at fifre fig bans Ven- 

ffab, eller at ban, om ban end iffe ventede Haafon til Spanien, Dog 

i Det mindfte bar baft Indtrykket af at ban var en af Nordeuropas mægtigfte 

Konger, fjær til Søs, og at en Forbindelfe med ham vilde være vderft 

ønffelig, ifær hvis Det gjaldt at fægge andet end Penge i Vegtffaalen 

for at erbverve den romerſke Kejſerkrone. Disſe maa have været Ho- 

vedgrundene, Der fedede Alfonſo, i det mindfte er Det Vanffeligt at ud- 

finde andre. At han, fom flere fpanfte Hiftorieffrivere have berettet, 

førft ſtulde bave bejlet til Chriſtina for fig felv, fordi hans Huftru Vio— 

fante af Aragon ej fødde ham Børn, og han derfor onffede at tage Chri— 

1) Raynaldus, ved 1255, No. 53: her meddeles et Brev fra Ulerander til Schwa— 

berne, dateret 4de Febr. 1255, hvori han opfordrer dem til at underkafte fig 

Alfonſo, der har mødrene Arveret (materna successio) til deres Land. 
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ftina i bendes Sted, men at Vivlante ved Chriſtinas Unfomft til Spanien 

befandtes at være frugtfommelig, faa at der ej blev noget af Stilsmisjen, men 

Chriſtina, mod fit Ønffe, maatte egte hans Broder Philip: — dette ev alt fam- 

men fun ukritiſke og vildfarende, men for biftoriff Sandhed udgivne Hvpothe- 

fer, qrundede paa en urigtig Jidsregning. Man bar nemlig benført Frieriet til 

Chriſtina og hendes Giftermaal til 1254 i Stedet for til 1256—1258, da Al— 

fonfo allerede havde tre Børn, fo Døtre og en Søn, med Dronning Violante ). 

1) Det fader fig nu vanffeligt eftervife, hvad der fan have været Aarſag til at 

De fpanffe Hiftorieffrivere have bhenført Ghriftinas Anfomft til Spanien og 

Giftermaal til Aaret 1254, men vift er det, at det er fleet meget tidligt, fiden 

allerede Sandez (Sanctius) har det (VB. IV. S. 371), og tillige, hvad 

der uadffilleligt Hænger ſammen dermed, at Alfonfo føulde have bejlet til Chri— 

ftina for fig felv. Gandfynligviis have de Original-Annaler, de fpanffe For- 

fattere fulgte, været faa fortfattede eller utydelige, at man ej er bleven klog 

paa, i hvilfet War Frieriet ſtede. Muligt at Fejlen ffriver fig Derfra, at 

Anales de Cardena, bvilfe ſaavel Juritai fine Anales de Aragon fom Fer- 

reras i fit Synopsis, VI. S. 253, vitere, have for Ghriftinaa Ankomſt til 

Spanien Era de mecxeii i Stedet for meexev (den fpanffe Tidsreguing 

efter Æra har altid 38 Aar mere end Aarstallet efter Chriſti Fødfel, faaledes 

af 1292 fyarer til 1254, og følgelig 1295 til 1257). Man har nemlig ikke fjelden 

Erempler paa, af u vogfan å Falangivelfer, er flrevet i Stedet for v, og da 

ligger Forverlingen med .ii. meget nær. Dette er den rimeligfte Gisning, Hvilfen 

ogfaa fremfættes i nogle Bemerfninger, Denne Materie vedfommende, hvilke jeg paa 

Foreſporgſel velvilligt har erholdt fra det fongelige fyanffe hiftoriffe Academi i 

Madrid. Naar nu de ældre Forfattere, der iffe uærede mindfte Tvivl om at Nars- 

tallet for Chriſtinas Anfomft til Spanien var 1254, alligevel faa af Diplomer, 

at Philip, Kongens Broder, hvilfen Chriſtina egtede, endnu var udvalgt Gr- 

febiffov af Sevilla indtil hen i Februar 1258, (fe nedenfor, hyor der Handles 

om Ghriftinas Giftermaal), troede de vel at maatte forklare Sagen paa hvad de 

antoge for den rimeligfte Maade, men begif netop derved den grovefte Fejl. 

Hertil fommer nu ogſaa, at flere Jorfattere nævne Danmark i Stedet for 

Norge, fom det Land, til hvis Konges Datter Alfonfo bejlede, uagtet Car— 

denna-Annalerne fun nævne Norge. Saaledes har allerede Sanchez (1. c.) 

prex Daciæt; han forteller endog at Ghriftina med Følge landede ved 
Sevilla, uagtet fun vejfte over Land. Zurita (Anales de Aragon I. S. 

165) nævner derimod vigtigt Norge (el rey de Nuruega). Mariana (l. S. 

635, 637) gaar enduu videre, og tillægger Alfonſo lige fra førft af bedra- 

gerffe Henfigter; efter at have fagt at Alfonfo, da hans Huftru Vivlante 

tvoedes at være ufrugtbar, fod bejle til den danffe Konges Datter, tilføjer 

fan: „det var formedelft den ftore Afftand en let Sag at ffuffe dette Voll.” 

fiven fortæller han, at Ghriftina døde ej fænge efter Giftermaalet af Sorg og 

Kræntfelfe over at hun ej fif Kongen felv til Mand. Gil Gonzalez Davila, der 

i fit Teatro eclesiastico de las iglesias de Esp., (Madrid 1647, IL Bag. 50) 

omhandler disje Sager, fortæller end yder mere, at da bet ved Ghriftinas Anfomft 

vifte fig, at Dronning Violante var i velfignede Omftændigheder, blev Kon— 

gen meget ffamfuld over at have fanet hende til at drage faa fang Vej for- 

gjeves”, og bad derfor fin Broder Don Philiy om at egte hende, lovende Ham 
en Deel af Riget til Underhold: hvilfet ogſaa Philip gjorde, men at Kongen 

ej Holdt fit Løfte, hvoraf der flød ſtor Sfade for Riget. Han falder dog 
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Hvorledes Alfonſos Gefandter virkelig ankom til Norge i Følge med 

Elis Preft om Høften 1256, og bvorledes Kong Haafon modtog Kong 

Affonfos FIilbud, ſkal nedenfor paa fit Sted nærmere blive berettet. Vi 

vende atter tilbage til de danſke Unliggender, Der nu omfider nærmede 

fig fin Afgjorelſe. — 

14. Fiendtligheder med Danmark. Nordre-Halland herjet. Kong Haakon 

den unges Dod. 

Vi have feet, hvorledes Kong Chriſtopher ved Sammenkomſten med 

Kong Haafon og Byrge Jarl i Aaret 1254 vægrede fig ved at god— 

fjende det Forlig, fom bans Befuldmægtigede Naret forud bavde fluttet 

med Kong Haafon ved Gullbergseid, og at ban ſkiltes fra Kong Haafon 

i Brede, ja endog, fom det fynes, i den Fro, at Kong Haakon vilde 

fætte efter ham og tage ham til Fange. I det følgende Aar (1255) hører 

man intet om nogen Fornyelfe af Underbandlingerne, men heller iffe om nogen 

Krig, uden for faa vidt fom det lader til, at danſke og norffe Kjobmandsſkibe 

ftundom have tilføjet binanden Skade )). Sagen er vel for det førfte bleven 

ftagende uforandret paa Det Punkt, Den var fommen, uden at nogen af Par- 

terne vilde gjøre det førfte Skridt til Forlig; Kong Gbriftopher var desuden I 

Maret 1255 og forſte Halvdeel af 1256 optagen af fine Stridigheder med Bi- 

ffopperne, fjær med den i 1254 udvalgte, myndige Erkebiſkop Jafob i 

Lund, og Kong Haafons Opmerffombed var, fom vi ville fee, i den Tid 

meget bentendt paa Island. Imidlertid funde ban dog vel bave fundet 

Tid eller Lejlighed til at gjøre et Fog mod Danmark, derfom han ende 

fig havde villet. Men enten maa Byrge Jarl have affnakfet ham Der- 

med, eller han bar fulgt Begivenbederne par Jsland med faa fpendt 

Opmerffombed, at ban iffe engang bar villet forlade Bergen, bvorben 

han allerede om VBaaren havde begivet fig fra Funsberg paa Det nye 

ftore Skib, Krofs-Suden. Han bar maaſkee ogſaa baft det Haab, at 

Kong Gbriftopber, naar han nærmere fit tænkt over Sagen, og plage 

Ghriftinas Fader el Rey de Norena. Ligeledes heder det i Indices rerum 

ab Arragoniæ regibus gestarum (Schott IN. 89), der ophøre med Aaret 

1410 og altfaa vel ere fra denne Tid, at Ghriftina var filia regis Norvegiæ; 

men Norge har for Nedffriveren været et faadant terra incognita, at han 

tilføjer yAbroditas quidam existimant*, hvilfet fynes at antyde, at han an- 

tager Nordmændene for de famme fom UAbotriterne.  Befynderligt nok, findes 

der nu intet i de fpanffe Ardiver, denne Sag vedfommende. Dette er, paa 

min umiddelbare Henvendelfe med Forefpørgfel herom til det fongelige fpanffe 

hiftoriffe Academi, udtryffeligt blevet mig forfifret.  Uden Haafon Haafons- 

føns Saga vilde man vanffeligt have faaet nogen Nede i denne Sag, der nu 

er flar nof. 

1) Matth. Parif. S. 643, jvfr. nedenfor. 
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deg for meget af Ubebageligheder indenlands, ffulde blive fredeligere 

ftemt. - Dette var imidlertid langt fra at være FIilfældet, og Chri— 

ftopber bavde Desuden nu faa meget mindre Tilſkyndelſe til at holde det 

af Biftopperne fluttede Forlig, fom fleve af Biftopperne vare bans affagte 

Fiender. - Da Vintren og en Del af VBaaren gif, uden at man endnu 

hørte Det mindjfte fra Chriſtopher, fendte Kong Haafon, der ogſaa bavde 

tilbragt Vintren i Bergen, benved Paaſke fin vel betroede Mand Thor— 

laug Bofe med flere med Brev til Erøebiffop Jakob i Lund, for at an- 

mode ban om ftviftligt at foreſporge ſig bos Kong Chriſtopher, hvor vidt 

Denne nu agtede at godkjende Forliget af 1253.  Heraf maa man næften 

flutte, at GErtebiftoppen fom Daværende Biſkop i Roeskilde har været en 

af de Danffe Underbandlere i 1253. Thorlaug og bans Følge fandt en 

venlig Modtaqelfe hos Grøebiffoppen, Der ſtrax opfyldte Kongens Ønfte, 

og tilffrev Gbriftophber, Der paa Denne Tid opboldt fig i Roeskilde. 

Dette var iffe lange efter at Crøebiffoppen bavde holdt det befjendte 

Provincial-Concilium i Vejle, over bvilfet Kongen blev faa forbitret, og 

Det var Derfor iffe under disje Omftændigbeder at vente, at noget Brev 

fra Grøebiffoppen ffulde gjøre nogen formildende Virfning paa ham. 

Tvert imod, ban holdt Grøebiffoppens Mænd faft, og fendte derimod Folk 

til Sfaane, før at gribe De norffe Gejandter og bringe Dem til ban. 

Grøebiffoppen fik dog i Iide hans Unflag at vide, advarede Thorlaug, 

og ftaffede bam Hefte, bvorved ban felv og endel af bans Ledfagere 

undfom over Den fvenffe Grændfe; nogle bleve bemmeligt tilbage hos 

Grøebiffoppen. Thorlaug vejite nu gjennem de ſpenſke Landffaber til 

VBifen, og Derfra til Bergen, - hvor han anfom Pindfedag (Ade Juni). 

Han fortalte hvorledes Det var gaaet ham, og bragte Den Hilfen fra Erke— 

biftoppen, fom Denne neppe ugjerne havde medgivet ham, at Kong Haafon ej 

maatte indbilde fig at Cbriftopber agtede at bolde en Toddel af Forliget, 

eller betale en enefte Stilling af de lovede Pengefummer.  Haafon vtrede 

iffe ſtort bertil, men bans Veflutning var fnart fattet. Nu var Fivden 

kommen til at bandle, og vife Danefongen, bvad ban udfatte fig for. 

J al Haſt fod ban Olafsfuden gjøre flot, og Det Rygte udfprede, at 

han agtede fig til Throndhjem. Men da Skibet var lagt ud under Fen- 

ring (Ufføen) forfyndte han, at Nejfen ſkulde gaa til Vifen, og fendte 
Folk og Breve i Forvejen til Sysfelmændene, med Forbud mod at den 

faafaldte Øreflaade Denne Sommer, fom ellers, afgik til Danmarf; ban 

bød, at De Handelsmænd, der plejede at fare paa Danmarf, indtil 

videre føulde afbolde fig Derfra, og i det mindfte vente ved Eker— 

gerne, Nigets ſydligſte Punkt, indtil han felv traf nærmere Beftem- 

melfe. Da Kongen fom til Vifen, ftyrede ban førft til Junsberg, og 

fod herfra udgaa Udbudsbreve til alle Lendermænd og Svsfelmænd i 
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VBifen. — Snart famlede der fig Da en betydelig Stridsjtyrfe om 

ham, med bvilfen ban flevnede fyd til Eferøerne. Man regnede, 

at ban ej havde færre end 360 Skibe, og den famlede Beſatning 
paa Disfe, bvor fmaa end mange af Dem funne have været, fynes neppe 

at funne fættes favere end 10000 Mand. Hele Denne Styrke fan dog 

iffe have været fra Vifen alene; man feer ogſaa, at Lendermænd og 

Sysfelmænd fra Det mordene og veftenfjeldfte, fom Aqmund Krøkedans, 

Baard paa Heftbø og Gisfur Thorvaldsſon, der for Hjeblikket var Sys— 

ſelmand i det Shrondbjemffe, fom det nedenfor nærmere ftal berettes, 

vare blandt de Høvdinger, der Deeltoge i Toget. Fra Gøerøerne fendte 

Kongen Agmund Krøfedans, UAvnbjørn Pofe, Baard i Heftbø, Aslak 

Gus, Paal Gaas og Aamunde Haraldsføn med to Fredjedele af Hæren 

beeft fod til Glumfteen for Der at gjøre Landgang og berje; De purige, 
under Jon Drottning, Jon Lodinsſon, Thord Kafale (Siqbvat Stur- 

fasføns Søn, der nu var Sysfelmand i Skien) og flere vikfte Sysſel— 

mænd føulde gjøre lignende Landgang ved Getfjerr, længere novdligt '). 

Paa begge Steder ſkulde Landgangen ſkee famtidigt Bartholomæusdag 

(24de Auguſt), der i Dette Aar faldt paa en Fyorsdag. Imidlertid 

bleve dog begge Ufdelinger famlede, indtil man fom til Mujtrefund, hvor 

man forefandt nogle Danfte, der for frørfte Delen bleve dræbte. Her 

ftiltes UAfdelingerne ad; den ene ſtyrede efter Beſtemmelſen ned til Glum- 

fteen, den anden til Getfjerr, medens Kongen felv vendte tilbage fil Eker— 

gerne. Den Afdeling, der frulde til Getfjerr, lagde forſt ind i Baard- 

fjord og brændte et Kirkeſogn, fiden lagde den til ved Getfjerr, bvor 

man forefandt en Hob af Egnens Indbyggere, Der vilde fætte fig til 

Modverge. Disſe bleve fnart drevne tilbage med betydeligt Tab, og nu 

blev Egnen vidt og bredt herjet. Ifolge Sagaen og Eturla Thordsfons 

Kvad ftulle ftore Ødelæggelfer have været anrettede, idet Bygderne brænde 

te8 og mange Folt bleve Dræbte, faa at alle de, der funde, føgte at 

frelfe fig ved Flugten. Omtrent paa famme Maade gikt det til ved 

1) Glumſteen ligger, fom det allerede tidligere ev nævnt, i Nærheden af Vard- 

Berg noget nordenfor Falfenberg. Beliggenheden af Gettjerr fjendes derimod 

iffe møje, da Navnet ej længer er brugeligt eller i det mindfte iffe har været 

panvift i Berfer der indeholde Hallands Topografi Man har antaget det 

for at være Geterøen firar udenfor Vardberg, men neppe med Rette, da det 

er anbenbart, at det maa have ligget paa Faftlandet. Det ev tydeligt nok, 

at det er det famme Sted, fom kaldes lacus caprinus hos Garo, &. 554, 

men heraf bliver man iffe mere Fog paa Stedets Beliggenhed. Ved nøjag- 

tige Local-Underføgelfer vilde det dog vift endnu funne opdages. Ut det er 

at føge nordenfor Glumfieen, er let at ffjønne.  Sandfynligviis or det ikke 

langt fra Baardfjord (mu Baadfjord ved Viſkerdal) der forſt blev anløbet af 

denne UAfdeling, der ffulde til Getfjerr. 

— 
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Glumſteen, med den Forftjel, at Nordmændene Der I Forftningen ingen 

Modftand modte, men under Herjen og Brænden Thorsdag Aften og 

hele Fredagen trængte lige ned til Edre-Aaen og lagde Byen Falfenberg 

i Uffe). Om Løverdagen vendte De tilbage til Deres Skibe ved Glum- 

fteen, fremdeles berjende, hvor De fom frem. Den følgende Nat udbrød 

der en voldfom Storm, hvorved nogle af Skibene fom los og Dreve paa 

Grund; Disfe maatte man opgive, men Beſatningen veddede fig med alt 

Godfet over paa De andre Sfibe, Der vare bedre fortøjede. Imidlertid 

bavde Indbyggerne forfamlet fig i et ftort Antal, Dræbte nogle Nord- 

mænd, Der endnu foærmede oppe i Land, fom om Søndagen ned til 

Kyſten, bemægtigede fig De Skibe, Der vare Drevne paa Grund, gjorde 

dem flot, tændte ſtore Baal paa Dem, og lod Dem faa Dvive ud mod Den 

norfte Flaade, Da Vinden juft var flanet om, og nu blæfte fra Land. 

Men Nordmændene roede op imod de brændende Fartøjer, og fif Dem 

ved Baadsbager ftødte til Side, faa at de ingen Skade anrettede. Derpaa 

forlode de Glumfteen og Dvoge atter novdefter, men lagde paa Vejen ind i 

Strøms- (Kongsbakke-) Fjorden, og brændte Byen Aranes (nu Kongsbakka). 

Da alle de udfendte Skibe fom tilbage til Ekeroerne, blev Byttet, Der 

maa bave været femmelig betydeligt, Deelt under Kongens Opſigt. Der— 

paa boldt Kongen Raad med fine Mænd, bvad man videre ſkulde tage 

fig fore. - Man bejluttede at fende et nyt Gefandtffab, beſtagende af 

tvende Dominicanermunke, Broder Simon og Sigurd Aamundesſon, Prior i 

Nidaros, til Danefongen, for at fpørge barn, om han iffe nu var villig til at 

flutte Fred. Chriſtopher befandt fig unegtelig I ftor Forlegenbed; hans Strid 

med Gejftligbeden var endnu iffe bilagt, og De vingefte af Bønderne, de 

faafaldte Kotfarle eller Kotbønder, vare paa flere Steder i Riget, for 

nemmelig i Skaane og Sjælland, i voldføomt Opror mod Deres verdslige 

og gejitlige Herrer >). Alligevel vide ban iffe høre noget om Fred 

med Kong Haafon, og qav fun ondt af fig, fordi Denne havde fadet berje 

i hans Mige, faa at Gefandterne maatte vende tilbage med uforrettet 

Saq, vg give Kongen den VBefted, at det iffe for Det førfte tegnede fig 

fredeligt. Kong Haafons Fremqangsmaade var viftnof beller ikke ſkikket 

fil at vokke fredelige og forfonlige Tanker bos Danefongen, og Den ftri- 

Der imod vore nuværende Begreber om bæderlig Krigførfel, men i De 

1) I Sagaen fiaar fun „den der liggende Kjøbftad”, men dette fan iffe være 
nogen anden end Falfenberg. 

2) Suhm, Hift. af Damm. X. S. 287—290. Denne Vondekrig fynes netop at 

have rafet i Sommermaanederne, dog angives Tiden paa Maret ef nøjagtigt, 

og Begivenheden felv omtales paa en befynderlig fort, næften forblommet 

Maade, fom ,clava feritf; „lex clavarum*, „Kotkarle vare galne med Køl- 

ver e. a. D. 
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Tider var det nu engang Skik og Brug at føre Krig paa den Maade; 
man fjendte ingen andre Tvangsmidler til at faa en Fiende bragt til 

Fornuft, end ved faadanne Ødelæggelfer, fom Dem, Haafon [od anrette 

i Halland, og man fan derfor itte bebrejde ham faa meget, at han i 

dette Stykke ej anfaa fig forpligtet til at bære fig anderledes avd, fær 

Da det nu virkelig gjaldt at fraa et fraftigt Slag for at bringe den 

fangvarige Ufred tilende. Den hele Plan fynes for svrigt at være godt 

anfagt, idet ban aabenbart fom ganffe uforvarende paa de Danffe, og 

derfor mødte faa liden Modftand. Det ufredelige Svar fra Danmark 

bevirfede, at Konq Haafon nu, Da ban forlod Eferøerne og afffedigede 

fedingstropperne, - fod fin Søn, Kong Haafon Den unge, blive tilbage 

ved Elven med 10 ftore Skibe, før at vogte Grændfen. Derimod drog 

han felv førft til Tunsberg, og efter et fort Opbold der videre langs 

Kyſten til Bergen. Da han paa Vejen fom til Øfter-Aqder, mødte ban 

Elis Preft, der juft var fommen tilbage fra Spanien i Følge med De 

fpanffe Gefandter, og fom det fones bavde begitet fig øffover for at 

opføge Kongerne og melde dem dette. Elis fagde, at Gefandterne, bvis 

Formand var en Gejjtlig ved Navn Ferdinand '), havde vigtige 

Budffaber fra Kong UAlfonfo. De lan i Nandøfund, bvor Kongen 

ftvar efter traf Dem, og felv modtog Deres rende, hvis Indhold vi 

ovenfor bave omtalt. Han vilde Dog ikke ſtrax give noget beftemt 

Svar, bvilfet ogfan var beel vimeligt, Da Det maatte være em be 

tænfelig Saq for Ham at fende fin Datter bort i et fjernt Land, uden 

at det engang var afgjort, bvilfen Mand bun føulde bave til Eqte. Og 

derfor fod han gjøre De fornødne UAnftalter til at De funde tilbringe Vin— 

tren i Funsberg, førbeholdende fig næfte VBaar, naar ban atter fom til 

Viken, at tage fin Beftemmelfe efter forftandige Mænds Raad. Det 

fynes noget underligt, at ban iffe tog Dem med til Bergen. Men vime- 

figviis vare De faa forfømne af den lange Sørejfe, — fær Da det udtrykke 

figt figes at Dereg Formand, Ferdinand, var ilde plaget af Soſyge, — 

at de iffe orfede at gjøre Den lange Sejlads om Nefet og Jaderen, men 

foretraf den fortere Indenffjærsfart til Funsberg. Kongen fortfatte fin 

Rejfe til Bergen, bvor ban tilbragte VBintren *). 

Kong Haafon den unge var imidlertid, fom fagt, bleven tilbage ved 

Gøtaelven for at holde Øje med Danerne. De fornemfte Skibsſtyrere, 

1) I GSagaerne falbes han Sira Ferant; Titlen Sira vifer at han var Preft, 

og da Navnet Ferdinand i famtidige fpanffe Diplomer altid ſtrives Ferrando, 

er det tydeligt nof, at Sagaens , Ferant” er det famme Navn. Et Par 

(odd. har Ferans, hvilfet har foranlediget Ih. Torvesſen (IV. 273) til at 

falde ham Frants. 

2) Haafon Haafonsjøns Saga Cap. 285 287. 

* 
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ban bavde om fig, vare Agmund Krøfedans, Vefete af Helle, Simon 

Staur, Lodin Gunnesføn 1) og VPreften Helge røde; to af hans Skibe 

vare bemandede med Gjefter. Han tog fit Stade i Strømfund *), og 

fendte derfor Bud til alle de Egne af Halland, fom iffe vare blevne ber- 

jede, at de, hvis de vilde undgaa faadan Medfart, føm de andre, maatte fjøbe 

fig derfra ved at udrede et vift Untal Kvæg, hvert Hered flere hundrede 

Styffer. Da der berftede ftor Forfærdelfe blandt Indbyggerne over De 

Ødelæggelfer, Nordmændene allerede havde anrettet, foretvak de at efter- 

fomme Haafons Vaabud, fremfor atter at gjeftes af Fienden, vg 

faaledes indtom der en Mangde Kvæg til Flaaden; enkelte Bygder 

eller Perfoner udredede, i Stedet for det Dem paalagte Antal Kvag, en 

tilfvarende VBærdi i Bor, Lærred og brændt Sølv. Hermed gif iden 

ben indtil Martinsmesfe (te Novbr). Der ſtod faadan Skrak af 

Kong Haafon, at endog Sjælænderne troede Det nødvendigt at være paa 

fin Poft, og boldt fig famlede under VBaaben langt ud paa Vintren. 

Saa fænge blev imidlertid den unge Konge iffe liggende i Strømfund, 

men begav fig lidt før Juul med nogle af Sfibene til Tunsberg, efter- 

fadende Agmund Krøfedans og de Sysjelmænd, Der børte bjemme paa 

Den Kant, med De øvrige. J Funsberg, bvor Haafon unge tilbragte 

Julen, funde han nu felv tale med de ſpanſke Gefandter og hore Deres 

rende. Hans Opbold der blev Dog ikke langvarigt, thi Julen var 

neppe forbi, førend der fom Bud fra Agmund, at ban maatte ſkynde 

fig tilbage til Gøtaelven, da ban bavde bert at Danerne truede fterkt 

med et Angreb.  Haafon var ftrar vrede, og begav fig paa Vejen alle 

vede to Dage efter Juul (Ide Januar 1257). - Han fit fan baardt Veje, at 

ban fun med Møje naaede Havn ved Spjer i Hvalgerne; for at fomme 

hurtigere fod ban fig Derfra ro ind til Fajftlandet, og vejfte videre over 

Land paa Bejtfler lige til Elven, bvor ban naaede Kongebhelle tidli- 

gere end fine Stibe, fom ban bavde forladt ved Spjer. Han tog 

fit Stade i Børgen paa Ragndildbolmen 3), og blev Der indtil Faften. 

Da fom der Brev fra bans Fader, at ban ſkulde begive fig ind til Oslo, 

og oppebie bam Der, for i Forening med bam og flere at overlægge 

1) Det er Girfpenil fom falder ham Lodin Gunnesføn. De øvrige have „Lodin 

Staur”, bhvilfet vel maa være Sfrivfejl, fordi Simon Staur ftrar foran 

nævnes. 

?) Beliggenheden af Strømfund fjendes iffe med Sikkerhed. Saa meget feed 

Der, et det maa have ligget nær ved Hallands Kyſt. Paa Kartet over bet ældre 

Halland i Langebef, Ser. R. D. VII, falves Kongsbaffafjorben , Strømsfjord”. 

3) Dette er faaledes førte Gang, Ragnhildholmens Kaftell nævnes; da det er 

førft i Marts 1257, maa det allerede have været færdigt feneft i Løbet af 

1256. 
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om, bvad Svar man føulde give de fpanffe Gefandter.  Sandfynligviis 

har Faren for et Angreb fra Danmark nu været mindre, fiden Haafon 

unge ftrar (Affeonsdag den 21de Februar) begav fig til Oslo. Da 

han bavde opholdt fig her en Maaneds Tid, fom der Bud til ham fra 

bans GSvigerfader Byrge Jarl, at ban faa burtigt fom muligt maatte 

indfinde fig hos bam. Maaffee at dette fun var en Indbydelfe til et ven- 

ffabeligt Paaffebeføg, maaſkee og, at Byrge vilde paa ny forføge at megle 

red mellem Norge og Danmarf; det er fun befynderligt, at man 

iffe bører noget til et faadant Forføg fra bans Side flere Maane- 

der tidligere. Man maa Derfor antage at ban Dengang bar været benne 

paa andre Kanter af Riget. Haakon fandt, at ban gjerne funde opfylde 

Svigerfaderens Begjering, Da hans Fader endnu iffe var fommen fra 

Bergen. Han vejfte førft, ſom Det fones, over Land til Tunsberg "), 

og blev paa Denne Nejfe noget upasfelig, men fom fig fnart igjen; fra 

Junsberg drog han til Sos over til Elven og ind til Kongebelle, hvor 

ban anfom i Begyndelfen af Pimmelugen (1—7de April); Derfra Drog 

ban til Ljodbuus, bvor ban forefandt fin Svoger Kong Valdemar, der 

maaffee bavde begivet fig Derben alene for at møde ham, og modtog 

bam med Den ftørfte Venligbed. De vrede begge fiden i Følge med binanden 

op fil Lena i Veſtre Gautland, hvor Byrge Jarl ventede dem *). Saa— 

fnart Borge Jarl bavde erfaret, at hans Svigerføn Konq Haafon var 

fommen til Sverige og agtede fig til bam, famlede han fine Mænd og 

bad dem at modtage Haafon og bans Følge faa venffabeligt føm muligt. 

Han forbød ogfaa, tilføjes Der, ftrengeligt, ja endog under Dodsſtraf, 

at fpotte Nordmændene, eller at kalde den enten , Bagger” eller noget 

andet lignende Navn. Det ev ber Den førfte Ganq, at dette Sfjeldsord 

eller Øgenavn paa Nordmændene i Sverige eller Danmark udtrykkeligt 

omtales, men Det maa fiffert bave været brugt og fjendt fænge før den 

Tid, og det er en ſtor Fejltagelfe, naar flere bave villet udlede Dette 

Navn af  Bagler”.  Byrge Jarl, Kong Valdemar og Kong Haakon 

tilbragte Julen fammen i Lena, og De fvenfte Fvyrfter vifte Haafon Den 

ftørfte Udmerfelfe. - Navnlig fortælles Der, at ved Mesfen den førfte 

Paaffedagq førte Borge og Valdemar bam mellem fig op til Alteret, og 

toge Plads paa bver fin Side af bam under Communionen. Ved Uf- 

fteden, Der fynes at bave fundet Sted ftrar efter Paaffen, fljenfede de 

ham herlige Gaver, og man ffiltes ad paa begge Sider i ſtorſte Kjærligbed. 

Haafon begav fig atter til Kongebelle, hvor ban opholdt fig i nogle Dage, 

1) Syen tillod vel iffe nogen Sørejfe, og Sagaen omtaler heller iffe nøgen faadan. 

2) Ved Kongsgaarden Lena blev Sverfe Karlsføn ovvervunden af Erik Knuts- 

føn i 1208, fe ovenfor IL S. 529. 
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medens ban forberedte Filbagerejfen til Oslo. Imidlertid fornøjede han 

fig ved at vide paa Jagt, med Høge eller Hunde. En Dag var ban faaledes 

over paa Gulløen, hvor han rimeligvis forkjølede fig i Den flarpe Vaarluft; 

tbi Natten efter blev han fog, og Sygdommen tiltog under Sejladfen nordefter 

faa betænteligt, at ban iffe engang funde fortfætte Rejſen lige ind til Oslo, 
men maatte lade fig paa en Stude vo over til Tunsberg, hvor ban tog ind 

i Olafskloſtret ), og lagde fig Der til Sengs. En Læge, der havde 

fedfaget det fpanffe Gefandtftab, gik til bam, og tilſaa bam under Syg— 

dommen. Men ingen Midler hjalp, og allerede den 5te Mai endte den 

unge baabefulde Konge fine Dage, til ftor Sorg for alle hans Omgi— 

velfer og alle andre, der fjendte bam. Han ſkal nemlig bave været meget 

efffværdig og tæffelig å Omgang, derhos var ban ſmuk af Udvortes *), 

temmelig boj, med vakkert Anfigt og Haar, ſterk ogfmidig i alle Slags 

Legemsovelſer. Ifær berømmes ban for at have været den flinfefte Ryt— 

fer, Der paa bans Tid fandtes i Norge. Det var vel ogſaa ved Ufor- 

figtigbed under den megen og beftige Niden paa Jagten, at ban paadrog 

fig Den Svadom, der fagde bam i Graven. Hans Liig blev bragt ind 

til Oslo, og begravet i Hallvardskirfen ved Siden af Kong Sigurd 

FJørfalafare8 Grav 5). Han efterlod den før omtalte Søn, Sverre, der 

endnu fun var et lidet Barn. 

1) Der fraar fun  Munflivet”, men da hermed neppe betegnes noget Tiggermun- 

feflofter, bliver det følgeligt det oftere omtalte St. Olafs Præmonftratenjer- 

flofter, hvor Haafon lod fig pleje. 

2) Matthæus Parif. falder hane S. 643 ,adolescens speciosus*, 

3) Haafon Haafonsjens Saga Gap. 288. Det er forhen omtalt, at Haafon den 

unge allerede havde fit eget Kongefegl, fom han navnlig brugte ved Beſeg— 

lingen af Fredstractaten med Lübeck 1250, fe ovenfor S. 76. Seglet ev, 

fom fædvanligt paa de Tider, Dobbeltfidet; Fremfiden vifer ham ſiddende 

paa en Frone med mindre Krone (Garland) paa Hovedet, Sverd i højre, 

og et Scepter, formet fom Dobbeltfors, i venftre Haand, famt med Omftrift 

SIGILLVM DOMINI HACONIS ILLVSTRIS REGIS NORVVEGIE. Bagſiden 

fremftiller ham til Heft med lukket Hjelm, Skfold og Sverd, famt em Om- 

ffrift, der efter Tidens Brug er affattet i et Herameter: HACO PRECLARVS 

PROBVS ARMIS PECTORE GNARVS. Det er afbildet i Thorfelins Diplo— 

matarium, I. I. Hans Dvdsdag angives i nogle Codices til 2 Dage efter 
Bitalia, altfaa 30te April, i andre (de flefte og bedfte) til 2 Dage efter 

Korsmesje, altfaa dte Mai. Imidlertid ev det underligt nof, at Vitalisda- 

gen i hine Godd. udtryffeligt nævnes, og man friftes virfelig til at antage, 

at der maaffee i de Haandffrifter, der vegne efter Korsmesſe (3die Mai) 

burde ſtaa 2 Dage før Korsmesje (Iſte Maj), thi da blev der fun een Dags 

Forffjel mellem begge Ungivelfer. 



160 Haafon Haafonsføn. 

15. Gtort Tog til Danmarf. Kongedatteren Ghriftina fendes til Spanien. 

Sunfer Magnus faar Kongenavn. Fredsfjlutning med Danmarf. 

Kong Haafon den ældre bavde imidlertid tilbragt Vinteren i Ber- 

gen, ivrigt beffjeftiget med at forberede en ny og omfattende Krigs-Ex— 

pedition til Danmark, hvis Konge fremdeles vifte fig faa fiendtligt ſtemt mød 

bam. Han fod Udbudsbreve udgaa over hele Norge og Leding opbyde 

fige fra Haalogaland til de fydligite Dele af Landet, dog, fom det ud- 

trykkeligt tilføjes, faaledes at Nætningerne vare mindre, jo nordligere et 

Landſkab var beliggende; følgelig flap Haalogaland med Den mindfte 

Gontingent. Han havde derhos fadet bygge et ftort og ſmukt Krigsftib, 

føm han faldte Mariefuden, og fom gif af Stabelen om Vaaren 1); ende 

fig havde ban ftevnet Grfebiffoppen og alle Lydbiftopperne til at møde 

bam i Bifen og gjøre bam Folge paa Ioget, Dog ej, fom Det lader, 

før at deeltage i Striden, men for at gaa ham til Haande og under 

ftøtte bam ved De Underbandlinger, der maatte blive aabnedez han øn- 

ffede derbos at høre Deres Raad med Henfvn til De fpanffe Gefandters 

Grende. Da ban var færdig med alle Forberedelfer, gik ban til Sejls, 

før at begive fig til Bifen. Endnu vidfte han intet om Sønnens Død: 

han erfarede denne førgelige Nyhed førft, Da ban fom til Agder, og tog 

fig den, fom man fan begribe, meget nær. Dog lod han fig ikke over- 

vælde af Sorgen, men vedblev lige fuldt og med uforandret Omtanke at 

beførge De vigtige Anliggender, der nu vare før Haanden. - Man ſkulde 

ogfaa næften formode, at Haafon var Den af bans Sønner, fom ban 

gjorde mindft af, og at ban havde en vis Forfjorlighed for Magnus, 

ifær da Haafon, foruden at være Ironfølger, ifølge fin Førftefødfel, 

ped fit Giftermaal med Richiza af Sverige maaſkee var Dragen mere ind 

i Byrge Jarls Interesfer, end hans Fader egentlig fontes om. Noget 

beftemt eller udtrykkeligt figes for Reften ikke herom; man fan fun ane det, 

tildels af den Ulyſt, Kong Haafon, efter hvad vi bave feet, vøbede til at 

ftifte Riget uligt mellem begge fine Sønner. 

Da Kongen fom til Funsberg, oppebiede han Erfebiffoppen og 

kaldte ligeledes de flefte andre meft anfeede vg forftandige Mænd til fig 

for at raadſlag om det fpanffe Giftermaalsforflag. De flefte fandt dette 

jærdeles tilvandeligt, og ſaaledes fattedes da den Beflutning, at ſamthkke 

i Gefandternes Undragende, og lade Gbriftina Drage til Spanien, led 

faget af et fømmeligt Gefandtffab, dog under den VBetingelfe, at bun 

”) I Haafon Haafonsføns Saga Gap. 289 fortælles der, at der gif Ild af 

Qunnerne, da Mariefuden løb af Stabelen, hvilfet endog omtales i Sturlas 
Kva». J Peder Glausføns Overfættelfe tilføjes der, at Det anfages for et 

heldigt Varſel. 
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efter Anfomften til Kong Ulfonfos Hof felv føulde funne vælge fig den 

af bans Brødre til Mand, fom bun og De bedfte Mænd af bendes 

Følge fontes bedft om. Da dette var afgjort, lod Kongen hendes 
Ferd berede, og Det endog med ufædvanlig Bekoſtning og Pragt. 

Det bele Gefandrffabsperfonale udgjorde over 120 Menneffer 1), bvori- 

blandt flere bøjbyrdige Damer *). I Spidfen for Gefandtffabet ſtod 

Biſkop Veter til Hamar, den før omtalte Dominicanermunt, Broder 

Simon, Ivar Englaføn, der nylig var fømmen tilbage fra en vigtig 

Sendelſe til Island, Thorlaug Bofe, og Aamunde Haraldsfjøn. De 

øvrige var Deels Gejſtlige, Deels Lægmænd, blandt disſe den anfeede 

Andres Nifolasføn, fom vi i det Følgende vftere ville faa Lejlighed 

til at omtale. I Brudeffat medfendtes bende, fiqes Der, ftørre Nigdom 

i Guld, brendt Sølv og Hvidt og graat Pelsverk, end nogen Kongedat- 

fer forben, faavidt man vidfte, bavde baft i Medaift fra Norge. Egent— 

fig davde man vel vanffeligt for at paapege nogen egtefødt Kongedatter, 

Der tidligere var bortgiftet fra Norge, pvis man iffe vilde gaa beelt op 

til Magnus den Godes Dage, Da bans Svfter Ulfhild blev gift med 

Owdulf af Sarland, tbi Ingegerd, Harald Sigurdsſons Datter, fom 

egtede Den danſke Konge Olaf Hunger, opboldt fig, fom Det lader, i Dan- 

mark, Da bun blev gift 3). Det beftemtes, at Chriſtinas Rejſe ſtulde 

ffee over England, og Der indreftedes paa Den ſtore Snetfe, Der ftulde 

føre bende, to færftilte Kabytter, en for bende, og en Haa Den anden 

Side af Skibet for Sira Ferdinand, Der formedelft Soſyge ikke kunde 

være fammen med andre. Da alt var færdigt, drog bun affted med fit 

Følge, og anfom beldigt til Yarmoutb, bvorfra hun fiden fortfatte Nej- 

fen over Frankrige, faaledes fom det i det følgende flal berettes *). 

Imidlertid famlede der fig meget Folk til Kong Haaton I Funsberg. 

Sturla Fhordsføn føildrer i det Kvad ban Ddigtede til Kong Haafons 

Gre, med glimrende Farver, hvorledes „tappre Mænd ligefva Finne- 

bygderne føgte ned til Kongen, og hvorledes ban lod fuldladte Skeider 

fra hvert Nauſt fufe ud paa Det brede Hav nordenfor Elben, hvor Stor- 

men øfte Sand om De farvede Stavne".  Disje fore Forberedelfer maatte 

fnart rygtes til Danmark, bvis mangebaande Forbindelfer med Tuns— 

1) En Goder nævner her ,over fo hundrede”, men dette maa dog være Feil. Og— 

faa Surita (Anales de Aragon) I. c. figer at Ghriftine havde ,et ftort Folge 

fom det friffede fig for den, der ffulde blive Dronning af Caftilien". 

?) De egentlige fornemme Damers Antal fynes fun at have været 6, fiven vi i 

det følgende erfare, at Ghriftina pf 7 Damefadler til Foræring af Kejferinde 

Berengaria. 

3) Ge ovenfor I. S. 380. 

2) Haafon Haafonsføns Saga Cay. 290. 

Mund. Det norffe Folfs Hiftorie. 1V. 11 
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berg neppe engang ved Krigen ganffe vare afbrudte, og De udrettede døg 

nu faa meget, at Kong Gbriftopber fendte Ubfalon, Dominicaner-Pro- 

vincial for hele Den faafaldte Danfte Provinds '), til Kong Haafon for 

at bede bam indftille alle Fiendtligheder, indtil de begge bavde haft en 

GSammentomft, hvor de funde raadflaa om Fred og flutte Forlig efter 

gode Mænds Raad.  Haafon raadførte fig herom med fine Mænd, der 

fandt, at man itte burde fætte nøgen Lid til Danefongens Ord, fiden 

han iffe bavde boldt det tidligere Forlig. - Kongen valgte en Middelvej: 

pan fod Broder Abfalon drage tilbage med den Beſked, at ban vel un 

der enbver Omftændigbed vilde fejle til Danmark med fin Flaade, men 

afholde fig fra Fiendtligbeder, indtil det havde viift fig, om Danekon- 

qen havde meent det oprigtigt med fit Fredstilbud eller ej. Med Ub- 

fafon fendte ban, fom Gefandt i fit Navn, den før omtalte Broder Sig- 

urd, Dominicaner-Prior i Nidaros, der allerede før bavde været I hans 

rende hos Kong Chriſtopher. 

Konq Haakon og bans Mænd fones at have baft en færegen Grund 

til ej at ville bave noget at beftille med den Sammenfomft, Broder Ab— 

fafon foreflog. Dette vil lettelig ffjønnes, naar man lægger Merke til, 

bvad der imidlertid foregit i Danmarf. Den langvarige Tratte mellem 

Kong Gbriftopber og Erkebiſkop Jakob rafede juft nu paa fit bøjefte. 

Blandt de Anfepofter, Kongen fremfatte mod Ertebiffoppen, var ogſaa 

den, at ban ftulde have ftaaet i bemmelig Brevverling med Morges 

Konge, Landets Fiende. Denne VBeffyldning bavde Kongen allerede 

fremført i Mart$ Maaned det forrige ar, paa et Møde, ban da af 

holdt med flere verdslige Herrer, fornemmelig de pommerſke Lens-Fyrſter, 

i Vordingborg, og den funde faaledes ikke figte til, at Erkebiſkoppen, ſaa— 

fedes fom det vvenfor er omtalt, havde modtaget Kong Haakons Ge- 

fandter og fiden advaret dem for Chriſtophers Gfterftræbelfer, thi Dette 

ffede fenere end biint Møde ?). Men Erkebiſkoppen oplyfte felv fiden- 

efter, at ban, nu førend Ghriftopber var bleven Konge, var fommen 

” — falbes i Sagaen , Provincial for alle Prædiferfloftre i den norrøne 

Tunge“; Forfatteren, foni halv Nordmand, har her iffe villet bruge Benæv- 

nelſen „den danffe Tunge", hvilfet dog vilde have været en nøjagtigere Over- 

fættelfe af den officielle latinffe Benævnelje Provincia de Dacia. 

2) Se Forhandlingerne mellem Kong Ghriftopher og Grfebiffop Jafob, Langebefs 
Ser. R. Dan: V. S. 586. Denne Beretning fynes at være famtidig, og inde- 
holder mange værdifulde Notitfer, men, befynderligt nok, har den flere urig= 

tige Datum-Angivelfer, faaledes f. Er. naar den figer (S.584), at GSeptua- 

gefimaføndag 1256 var 8 Dage før Cathedra Petri, altſaa 15de Februar; 

denne Dag var iffe engang en Søndag, men en Onsdag, og GSeptuagefima 

var 12te Febr.; ligeledes (S. 585) naar det heder, at Fredag efter Invocavit 

f. A. var 15be Marte; thi ogfan denne var em Onsdag, medens hiin Fre- 

dag var 10de Marts. 



1257. Gtrid mellem Kongen og Grøebiffoppen i Danmark. 163 

i et nøje Benffabsforhold til Kong Haafon, der bavde vift bam megen 

Nelvilje, og paaftod, ,at ban aldrig, enten offentligt eller bemmeligt, 

- Bavde tilffvevet ham noget Brev, der fired mod Fædrelandets Interesjer, 

figefom man beller itfe paa Den Iid egentlig funde fige, at Norges 

Konge var Danmarks Fiende, fiden der ved Byrge Jarls Megling var 

fluttet Forlig, vg det lad i begge Rigers Interesfer at overholde Fre- 

den, da De gjenfidigt trængte til binandens Maturproducter” 1). Zaale- 

des væfonnerede imidlertid iffe Kong Chriſtopher, og Da det af Erkebi— 

ffoppens Ytringer tydeligt fremgaar, at ban virkelig bar ftanet i Brev- 

verfing med Kong Haafon, Det være fig nu om blotte private Anliggen— 

Der eller, bvad det er rimeligere, om De bedfte Midler til at forebygge 

Krigen, var det i fig felv ganfte vimeligt, at Kong Gbriftopber fra fit 

Standpunkt af ej funde finde fig dert. Om Høften famme Aar, da Kong 

Haakon berjede i Halland og dertil Bønderne i Sjælland og Staane 

rimeligviis allerede vare i fuld Opftand, fom der ved Chriſtophers Dron- 

ning, Margretes, og bendes Fader, Den pommerffe Hertug Jambivs 

Megling i ſtorſte Haft et Forlig i Stand t Lund mellem Kongen og Erkebi— 

ffoppen, bvilfet man troede ſkulde udelukke enbver Anledning til vderligere 

Irætte *). Men Enigheden varede iffe Inger end til det følgende Wars 

Paaffe, da Kongen boldt Thing i Lund, hvor Frætten blusfede op med 

fornyet Storfe. Kongen, forbitret over at Erkebiſkoppen ej vilde god— 

fjende den gamle fraanffe Kirkelob eller Straa, fratog ban og hans 

Klerfer alle de Fribeder, Der tidligere vare Dem tilftaaede af Kronen, vg 
inddrog alle de Forleninger, Grøebiffoppen bidtil bavde baft. Erkebi— 

ſkoppen banfatte den Klerf, der havde befjendtgjort Kongens Forfojning, 

og opbidfede tillige, fom Det lader, De allerede forben oprorffe Bønder 

til nye Voldſomheder. Kongen benvendte fig nu fil Byrge Jarl, for 

at faa Dam til at megle. J det mindfte blev der mellem Kongen 

og Jarlen aftalt en GSammenfomft i Eretorp ved Fjælbem i Hal 

fand iffe langt fra Halmftad, til en af de førfte Dage i Juni Maa- 

ned *), „for at raadſlaa om Deres bemmelige Unliggender”, og til 

Denne indftevnedes ogſaa Crøebiffoppen at møde. Ved at fammenholde 

Iidsbeftemmelferne feer man, at denne Sammenfomft aftaltes netop i 

den Iid, da Kong Haafon fvflede med fine Udruftninger i Tunsberg, 

og den Formodninq ligger fanledes nær, at en af Henfigterne med Mødet 

ogfaa bar været Den, paany at benytte Borge Jarls Megling for at faa 

en endelig Fred bragt i Stand mellem Danmarf og Norge, og at Det 

1) Langebef, 1. c. 598. 

?) Rangebef, 1. c. &.586, 588, 596. Fredagen før Viti og Modeſti Dag, 8de Juni, 

omtales netop S. 596 fom om den var den fidfte Dag eller en af de fidfte i Modet. 

se 
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var dette Mode, bvortil Broder Abfalon ſkulde indbyde Haafon, da han 

af Chriſtopher fendtes til ham. Men vi have feet, bvor idet tilfreds 

Haafon og Nordmændene vare med Byrge Jarls tidligere Meglingsfor- 

føg, og man fan Derfor ej fortænte Haaton og bans Mænd i, at de 

dennegang ej vilde have noget at beftille med ham, men at Haafon fore- 

trat at underbandle paa egen Haand, ikke fom før, ved Nigsgrændfen, men 

midt i felve De Danffe Farvande, med en vældig Flaade færdig til at 

Ivftre bans Vint: Da vilde hans Ord bare fangt anden Vegt, end ved 

De forrige Underhandlinger. Og faaledes gav han da Broder Abfalon 

Den ovennævnte Befted. Kong Chriſtopher og Byrge Jarl holdt lige- 

fuldt deres Sammenkomſt i Eretorp, men Forbandlingerne fynes nu fun at 

bave Drejet fig om FIviften mellem Kongen og Crøebiffoppen. Denne 
bavde, faa ubelejligt Det end faldt fig for bam, indfundet fig tilligemed 

mange andre Gejftlige og Læqmænd, og Der holdtes vidtløftige For— 

handlinger; men Da Byrge Jarl ikfe funde andet end give Erkebiſkop— 

pen Medbold i flere vigtige Punkter, og Kongen ikke vilde vige et Haars— 

bred, fom Der intet Forlig i Stand '), og man ffiltes fra hinanden med 

uforvettet Sag. Forvirringen i Riget blev fan meget ftørre, fom De 

førnemfte gejftlige og verdslige Herrer ogfan toge Parti, nogle med Kon- 
gen, andre med Erkebiſkoppen. Vaa Dennes Side ftode Biftop Peder i 

Noesfilde, Dennes Broder Biffop Johannes (Jens) i Odenje, Fvrit 

Jaromar af Nigen, m. fl.; med Kongen holdt Biftopperne af Viborg, 

Borglum, og Slesvig, foruden mange andre 2). - Og under al denne 

Forandring viifte Kong Haafon fig med fin Flaade i de Danffe Farvande. 

Sturla Thordsſon beffriver Kongens SejladS og hans Flaades 

Storhed og Prægtigbed i Udtryk, der vifer, at Den maa have afgivet et 

ualmindeligt glimrende og imponerende Stue. Forſt og fremit udmer- 

fede det nye Skib, Mariefuden, fig. Det havde 30 Rum, forgyldt Dra- 

gehoved og Hale, og Sejl indvævede med fmutfe Fiqurer: Dertil var 

Det meget burtigfejfende, faa at alle vare enige om at Det var Det ſmuk— 

fefte og bedfte Skib, der nogenfinde bavde været bygget å Norge. Og— 

fan mange af de andre Stibe vare berligt ſmykkede, fan at Det lignede 

Ildsluer, naar Solſtraalerne tilbagefaftedes af de forgyldte Hoveder, 

Vejrfloje og Sfjolde langs Siderne *). Under Sejladfen fra Funsberg 

ftødte ogfan en heel Mængde Skibe til fra Eqnene oſten Fjorden, faa at 

Den famlede Flaade omfider udgjorde 375 Skibe*), hvis Bemanding 

1) Langebef, I. c. S. 588. 

?) Suhm, Hift. af Danmarf X, S. 327. 

3) Haafon Haafonsføns Saga Cay. 291. 

2) Sammeſteds, Gap. 293. 
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tiffammen neppe fan bave været ringere end 20000 Mand. Af disfe 

ſtore Anftvengelfer og Udruftninger, Haafon gjorde, feer man altfaa, at 

Fredens Gjenoprettelfe med Danmark maa have ligget ham alvorligt paa 

Hjertet, og at Det fiendtlige Forhold, Der nu i nogle Aar bavde berftet 

mellem Nigerne, maa bate været ban og Nordmændene meget ubelejligt. 

Dog fan man vel, fom allerede ovenfor bemerket, iffe ganſke fritage ham 

for ogfaa at have baft noget mere end dDen blotte Fred for Øje. Han 

maa bvisfelig bave tænft paa at fomme i Befiddelfe af Halland, eller i 

Det mindffe Den nordlige Deel Deraf, bvilfen han allerede, fom ovenfor 

viift, ved Fredsmodet 1253 havde ladet fig overdrage til Pant, fom 

hans Svigerfader Skule havde haft i Forlening, efter bvilfen vi og I 

det folgende ville fee en norff Konge udftrætfe Haanden, og paa bvilfen 

Norges Konger endog fynes at bave paaftaaet et Slags Net, uvift med 

bvad Hjemmel *'). — Dette forklarer aller bedft, Hvorfor Byrge Jarl i 

Sverige var faa ivrig for at megle Forliqg, vg efter Nordmændenes 

Mening fontes at helde alt for meget til den danffe Side. Han funde 

iffe fee med Ligegyldighed paa at Norges Konge, der allerede befad Ky— 
ften lige ned til Gota-Elven, ogſaa ſkulde blive Herre over Strætningen 

føndenfor, og faaledes beherſke hele Udføbet: ban vilde da være i Stand 

til, naar det ffulde være, ganſke at ftænge Veftqoterne ude fra Havet, 

og ftandfe al Sfibsfart paa Gøta Elven. 

Ekeroerne var ogſaa Denne Gang Samlingsjtedet for Flaaden. Vaa 

Vejen Did bendte Det Ubeld, at et Skib fra Hardanger, Der ſtyredes af 

Thor Greipsføn og den før omtalte Baard Groeføn, fom til at fejle 

ind paa Grøebiffoppens Skib, faa at hele Stavnen par Dette og De 

Stjølde, hvormed Den var behængt, gif af og faldt i Vandet, medens 

Bindfløjene bagede fig faft i Sejlet paa Det andet Skib og blev bæn- 

gende, Da De atter fom klar af binanden. Erkebiſkoppen fod fætte en 

Baad ud, og den afbrudte Stavn faavel ſom Skjoldene fifte op, famt 

1) Se ovenfor II. S. 4 og 497. Detæer her allerede omtalt, hvorledes Glum— 

fteen, merfeligt nof, i den legenvdarifte St. Olafs Saga Cap. 40 nævnes 

fom Grændfepuntt (landamæri) for Norges Nige i videfte Jorftand. Norges 

Grændfepunfter opregnes der, efter hvad det Lader, faaledes fom de man an- 

tages at have været paa UAffattelfens Iid, og denne falder, efter hvad der i 

Fortalen Kl Udgaven, S. V., er viift, i anden Halvdeel af 12te Narhundrede. 

Vi Have ligeledes (ML. S. 4) opftillet den Formodning, at Magnus Barfot i 

1096 har Ladet fig hylde i Nordre Halland. Vi ville fiden fee, hvorledes 

Kong Haafon, Sønneføn af Kong Hanfon Haafonsfon, tilfjøbte fig Nordre 

halland af den danffe Grev Jafob, 1305. Ved alt dette fan neppe blot og 

bar Grobrings- eller Udvidelfes-Lyft Have været med i Spillet; der man 

og, ifør efter den Tids herffende Anffueljer, have været virfelige eller ind- 

bildte Krav, man vilde gjøre gjeldende. 
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atter faftgjøre faa godt det efter Omftændighederne funde ffee: Da man 

var anføommen til Gferøerne, og Kongen hørte om Paafejlingen, bekla— 

gede han den meget. Nogle af De Filftedeværende fagde da, at Skaden 

dDøg not iffe var faa farlig, og Da Dette blev forebragt Grøebiffoppen, 

blev ban faa ærgerlig, at han felv fod Stavnen tage fra igjen og fafte 

i Bandet, faa at Den lag og Drev omkring Der paa Stranden. - Dette 

vifer noffom, Hvor lidet venlig Forftaaelfje Der var mellem Kongen og 

Erkebiſkoppen, ffjønt De ellers overholdt den ydre Unftændigbed; Derimod 

var der ftor Kjærlighbed mellem Crøebiffoppen og Kongens Son, Junker 

Magnus; ban var bartad Den enefte, med bvem Erkebiſkoppen plejede 

nogen Omgang, ellers viifte ban fig tilbagebolden mod de flefte andre 4). 

Dog fil Kongen mart Lejlighed til at overbevife fig om, at Criez 

bifføppen iffe meente Det faaeilde, fom ban maaffee foreftillede fig. Han 

ftod nu i Begreb med at foretage et Kvrigstog til fremmed Land, paa 

bvilfet mangt og meget funde bænde; Nodvendigheden af at tage en 

Beftemmelfe med Henfyn til Sronfølgen var indlvfende. Vel var der 

nu, efter Haafon Den unges Død, mindre Ufifferbed end forben, tbi 

Junker Maqnus var egentlig felvftreven til Tronen fremfor Hanfon den 

unges efterladte Søn, Junfer Sverre, efter Den gamle Vedtægt, at Bro- 

Der, faa fænge en faadan fandtes, gif forud for Søn, tfær naar Denne 

var fød førend Faderen endnu var fommen i Befiddelfe af Tronen. 

Men fitreft var det Dog, I Følge de paa den Tid berffende Anftuelfer, 

naar Fronfolgeren allerede bavde fanet Kongenavn og var bleven hyldet 

i Den vegjerende Konges levende Live. J Betragtning beraf faldte Kon- 

gen de fornemfte Mænd, der fædvanlig Dannede hans Maad, til fig, og 

foreboldt Dem, om De iffe fandt det tilvaadeligt, at han nu lod Magnus 

byfde fom Konge og Tronfolger i Stedet for fin ældre Broder, Der faa 

førgeligt var bleven Landet berøvet I fin bedfte Ungdomsalder. Erkebi— 

ffoppen, Der naturligviis var tilftede, greb Dette Forflag med ſtorſte Iver, 

og talte med færdeles Varme for Det.  Herover funde Kongen ikke tilbage 

holde fin Forundring. + , Hr. Erkebiſkop“, fagde ban, „da vi vED en 

tidligere Lejlighed handlede om Landeftifte mellem mine Sønner, raadede 

I faa ivrigt til at Kong Haafon alene ffulde bære Kongenavn efter min 

Død, men Junfer Magnus nøje fig med Hertugstitel.  Saavel I, fom 

flere fandt Det Da underligt, at jeg ikke vide gjøre nogen formelig Be- 

ftemmelfe i den Metning, men ommede mig ved ut fliffe ulige mellem 

1) Haafon Haafonsføns Saqa Cap. 291. Den her nævnte Baard Groeføn, der 

tilligemed Thore Greipsjøn figes at være fra Hardanger (Peir Hardengrir), 

havde, fom ovenfor viift, været med paa det fidfte Tog til Throndhjem mod 

Hertug Skule, og Dette ev den førfte Gang, han nævnes efter den Tid. 
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mine tvende jevnbaarne Sønner, foretræffende Da, fom ellers, at lægge 

min Saq i Guds Haand. Nu er den bortfaldt, bvem I alle vilde 

babe opbøjet paa Den andens VBeføftning; denne Dertmod, fom I vg flere 

af mine Naadgivere, vilde unde mindre Hæder end ban var fod til, ev 

endnu i Live, og nu føre I et langt andet Sprog“. „Jeg negter ikke, 

Herre”, fvarede Erkebiſkoppen“, at jeg fraraadede at bave mere end een 

Konge ad Gangen ber i Norge, og jeg undte ingen Konqgenavnet bedre 

end Haafon, thi ban var Den ædfte, og jeg bavde Desuden felv givet 

bam det. Men nu, Da Gud har bortfaldet bam, under jeg ingen Kon- 

gevavnet bedre end Junfer Maquus”. Denne Fale fandt almindeligt 

Bifald, - og faaledes blev Det beftemt, at Der, inden man Drog videre, 

ffulde boldes almindeligt Thing, for at Junfer Magnus paa Dette funde 

faa Kongenavn og bvyldes. Viſtnok ffulde denne Att egentlig ſkee paa Ore— 

thing, men Da man, fom Det beder, fandt Det betænfeligt, at Niget 

ffulde være uden Konge, medens Kong Haafon var borte, bævede man 

fig over biin Formalitet.  Desuden var jo ber Folk fra alle Kanter af 

Riget tilftede i ftor Mænqde. 

Hodingstbinget holdtes St. Hans-Dag, der tillige var en Søn- 

Dag. Paa bvilfen af Gøærøerne man havde udfeet Plads Dertil, figes 

iffe, men faa meget fynes man at maatte antage, at Det er holdt oppe 

i Land, ej ombord paa Skibene. Erkebiſkop Einar gav ogſaa Magnus 

Kongenavn, ffjønt ban Dog iffe længer funde regnes blandt Bøndernes 

Klasje, fom før, og Magnus aflagde den fædvanlige Hvdingseed, at 

ban vilde overholde Lov og Net mod fine Fbegner: et Løfte, fom bel 

fer iffe nogen Konge bar holdt famvittigbedsfuldere end ban. Eden aflagdes 

paa Det fanfaldte lignum vitæ, Der maa have været et Stykke af det hellige 

Kors, maaſkee Det famme, der ifølge de islandffe Annaler i Navet 1234 

fom til Nidaros, men fom ej fan have været det, Sigurd Jorfalafare 

bragte til Landet, da Dette allerede efter Vendernes Angreb pan Kongebelle 

1136 flyttedes fil Nidaros, faaledes fom det fra førft af var beftemt *). 

Hiint Lignum vitæ bar maaffee Erkebiſkop Einar felv medbragt. Efterat 

Magnus bavde aflagt fin Hyldingseed, modtog ban Froftabseden, førft 

af Knut Jarl (der altfaa maa have været med paa Foget), Derpaa af 

Lendermændene og Stutilfveinene, og endelig af 12 Bønder fra bvert 

Fylke. Vaa denne Dag havde Kongen Magnus, alle Biftopperne, Len- 

dDermændene og Hirdftjorerne hos fig til Gjeftebud; Erkebiſkoppen var, 

jfjønt ban bavde deeltaget i Hvdingsaften, hindret fra at overvære Gje- 

ftebudet ved en Sfade, ban havde faaet i Armen: man friftes til at tro 

at ban føgte Paaftud til at udeblive, fordi ban ſtod fig mindre godt med 

1) Ge ovenfor II. S. 770, 
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Kongen. Siden uddeelte Den unge Konge fore Gaver, faaledes ſom det 

var Skik og Brug, endog til fin Fader, bvilfet Dog egentlig maa have 

pæret for et Syns Skyld. Erkebiſkoppen qav ban et vpperligt Langftib 

paa flere end 20 Rum, foruden andre Foræringer; ogfan mod de pvrige 

Herrer viifte ban ſtor Gavmildhed, faa at han Derved ſtrax vandt megen 

Andeft '). Tilſidſt tog ban fig en Hird og et fort Følge, idet han 

dertil førnemmelig udvalgte Dem, Der havde ftaaet i hans afdøde Broder 

Haafons Fjenefte. Efter VBeftemmelfen ftulde ban forblive i Landet 

for at vogte og fore Det, medens bans Fader var borte: derfor vendte 

han nu tilbage til Funsberg, medens Kong Haafon med den fore 

Flaade lettede Anfer fra Eferøerne, og fortfatte Toget fydefter med gun— 

ftig Vind *). 

Kong Haafon ſtyrede gjennem Ørefund, og anfom Firsdagen den 

26de Juni udenfor Kjøbenhavn, hvor ban lagde fig med bele den føore 

Flaade i det faafaldte Refshaledyb (nu Kongedybet) *). Synet af de 

tafrige, vel udruftede Skibe vakte megen Forfærdelfje blandt de Danfte. 

Saa ftor en fremmed Fiaade havde man bidtil ikke feet i Landet, og 

man ængftede fig faare for, hvorledes Det vilde gaa, Derfom Kongerne 

ikke forligede fig. Fredagen efter (den 29de Juni) fom Kong Cbrifto- 

pber til Byen med en betydelig Hær og mange fornemme Herrer, bvor- 

iblandt Grøebiffop Jakob, tre Biffopper, Fvrft Jaromar og flere. Kong 

Haafon fod nu melde, at ban vilde forunde Kong Cbriftopber fer Da- 

ges Frift til at underbandke, førend ban begyndte Fiendtligheder. Der 

aabnedes ogſaa Underbandlinger, ffjønt endnu iffe umiddelbart mellem 

Kongerne felv; men, beder det i Sagaen, der var meget, fom fejlede i 

at Kongernes Fordringer funde møde, og mange af Nordmandene op- 

muntrede Kong Haafon til, ftrar at begynde at berje. Men han havde 

engang givet fit Ord, og vilde intet høre om at begynde Fiendtligbeder, 

førend de fer Dage var omme. Erkebiſkop Einar var fær ivrig for at 

faa meglet Fred, og De øvrige Biffopper underftøttede bam troligt heri, 

1) Man frulde af Sagaen formode, at Magnus vogfaa havde haft de fornemſte 

Mænd i Selffab hos fig (i bodi) og da givet dem Foræringer, ſtjont det ikke 

figes med udtryftelige Ord, uden hos P. Glausføn. Gller maaffee man uden 

Videre bør Læfe ,messudaginn hafdi Magnus k, Håkon k. i bodi sinus, o. ſ. v., 

faa at det var Magnus, der holdt Selffabet. Thi Tiden var meget knap. 

At Vinden var qunftig, fees af Rejſens Hurtighev. 

Refshaledybet Faldtes dette Sfibsløb efter den fanfaldte Refshale, eller Banke, 

paa hvilken der laa en Borg ved Navn Nefshaleborg; nu er der GSfanfen 

Fre Kroner. Efter Nefshalebanfen har maaffee ben lige overfor liggende 

Strand eller Øre faaet Navn af Refshale-DØre, Hale-Øre, Haløre, hvilket 

Navn fenere, da der vejfte fig em By pan Stedet, afløftes af Navnet , Kjø- 

benhavn“, fe Nordiff Univerfitetaffrift, IN. Narg. 25 fag. 

2 
— 

3 
— 
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ja endog, derfom man fkal tro et entelt Haandftrift, Erkebiſkop Jacob '), 

dog maa dette i faa Fad tun bave været før et Syns Skyld, thi vi 

bave ſtrax efter Sagaens udtrykkelige VBidnesbyrd for, at ban flet ikke 

var glad i Fredsjlutningen, bvad ogſaa bans videre Handlinger nokſom 

vife. Man begyndte førft paa begge Sider nøjngtigt at beregne al den 

Stade, den ene Part tvoede at bave lidt af Den anden, for at man fiden 

ajenfidigt funde fiqvidere mod binanden. - Men, beder Det i Sagaen, 

det gif nu, fom det altid plejede at gaa mellem Nordmændene vg Da- 

nerne, naar deffulde beregne gjenfidig tilføjet Stade, at brer af Parterne 

tyktes at bave lidt ſtorſt Afbrek. Det maatte vel ogſaa være faa godt 

fom umuligt, at fomme til nogen Visbed i denne Sag, fiden der, fom 

vi bave feet, efter Den vel underrettede Matthaus's udtrykkelig Beret- 

ning, føal bave forefaldt flere Fegtninger mellem begge Landes private 

Handelsfartøjer. Den Ulempe, Nordmændene havde fidt fra danſk Side, 

maa fornemmelig bave beftaaet i private Handelsſkibes Opbringelfer, om 

bvilfe Saqaen ej engang taler, tbi ellers fynes det virkelig beel vanſke— 

figt at forftaa, bvorledes den Skade, Nordmandene bavde anrettet ved 

det fidfte Herjetog i Halland og Landets Brandſkatning ved Haafon den 

unge, endog paa langt nær vilde have funnet opvejes af hvad Danerne 

maatte hate øvet mod Nordmændene. For at gjøre Ende par Sagen, 

foreflog Erfebiffop Einar nu for Kong Haafon, at Opgjøret ſkulde over 

fades Kongerne felt, faaledes at disſe vurderede ej alene Deres egen, men 

ogfaa deres Underfantters Skade. Haakon havde intet berimod, men 

imidlertid havde ban gjort alt færdigt til at begynde Fiendtligheder, og 

anviift enhver Afdeling af fin Hær, bvor Den flulde gaa i Land og berje, 

bvis det ikke fom til noget Forlig. Da Erkebiſkop Einars Forflag 

fremfattes for Kong Chriſtopher, erflærede ogfaa ban fig villig til at gaa 

ind Derpaa, dog fun under den Betingelfe, at ban fit fremfætte fin Be- 

regning og Paaftand førft. Heri famtyffede Kong Haafon, da ban fandt, 

føm fandt var, at Den, Der havde det fidfte Ord, ogfaa tillige havde den 

afgjørende Stemme. Da Kong Griftopher nu overlagde med fine Raad— 

givere om, bvortedes ban paa bedfte Maade funde angive og vurdere Den 

Stade, bans Underfaatter bavdet lidt, fandt man at Dette bavde jore 

Vanſkeligheder. Imidlertid nærmede Øjebliktet fig, da Friften var ude, 

og den veldige norffe Hær ffulde gjøre Landgang for at anrette ftore 

Ødelæggelfer vidt og bredt paa Kviten. Den almindelige YSngftelfe var 

1) Et enfelt Brudftyffe af em Saga-Affkrift har her: , begge Erkebiſkopper gjorde 

fig meft Umage for at faa Forliget bragt i Stand”. Men dette maa være 

aldeles fejlagtigt, hvad Jacob angaar. Matthäaus Parij. figer vel udtryffelig 

(S. 643) at Freden fornemmelig fom i Stand ved VBiffoppernes Beftræbelfer, 

men dette fan fun figte til Ginar og de øvrige VBiffopper. 
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ftør, og Rong Gbriftopber funde iffe fænger forfvare at trodfe fit Folks 

ibrige Ønffe om at gjenoprette Freden. Da tog ban, efter fine Venners 

Raad, den uventede, men kloge Beflutning, beller at være den førfte til 

at vife Mdelmod, end at vanffeliggjøre Forliget ved fmaalige Bereg- 

ninger. Han erflærede, at han baade for fig felv og fine ganſke eftergav 

Noørdmændene, bvad de havde forbeudt mod de Danffe. Og da Kong 
Haakon børte Dette, funde ban iffe paa fin Side være bekjendt at faa 

tilbage for Gbriftopber i Edelmodighbed: han gjorde ligeledes Uffald paa 

Erſtatning fra de Danſke før Nordmændenes Vedfommende; og Freden, 

med bvis Ufflutning Det havde holdt faa haardt, fom faaledes, bartad 

paa en utrolig Maade, men til frørfte Glæde for alle, undtagen Erkebi— 

fføp Jakob og Fyrſt Jaromar, i Stand i en Haandevending. Ja hvad 

mere er, Det baardnaffede Fiendffab, Der havde fundet Sted mellem begge 

Konger, forandredes til det nøjefte VBenffab og Defenfiv-Forbund. De 

fom perfonligt fammen, idet Kong Haafon førft var til Gjeftebud bos 

Kong Gbriftopher i bans Felt, og Kong Haafon fiden, den følgende 

Dag, bevertede Den dDanffe Konge ombord paa fit Skib. Chriſtopher, 

der endnu var en temmelig ung Mand, ſagde Da, at ban føulde være 

Kong Haafon i Søns, Kong Haafon bam i Faders Sted, og det blev 

afgjørt, at de gjenfidigt ffulde underſtotte hinanden, naar fom belft det 

bebøvedes. Man fan iffe undre fig over, at Erkebiſkop Jafob og hans 

Venner, Der manffee nu netop bavde ventet at funne faa Kongen ydmy— 

get, ej fontes om en ſaadan FIractat, der faa godt fom ganffe var fiilet 

mod dem. Der figes ellers, at Kong Haafon føal bave gjort et for- 

gjeves Forføg paa at faa Kong Chriſtopher og Erkebiſkop Jakob for- 

ligte. Det ev å fig felv beel vimeligt, at ban fan bave prøvet Derpaa; 

Det falder næften af fig felt, at Denne Sag maatte komme paa 

Bane; men noget udtryfkeligt berettes ej derom. Ligeledes fortælles der, 

at Konq Haafon allerede nu ſkal have anboldt hos Chriſtopher og fanet 

hans Tilſagn om hans afdøde Broder Kong Eriks Datter Ingeborgs 
Haand før fin Søn Kong Maquus, men beller ikke for dette Udfagn, 

bvor fandfynligt det end er, fan der opvifes nogen udtrvkfelig Hjemmel *). 
pp === * 

1) Alt. dette ſiges af Huitfeld (1. S. 248) der desuden ved at fortalle, at Kong 

Haafon føgte at forlige Kong Ghriftopher med Byrge Jarl, famt at Kong 

Haafon gav den danffe Nidder Stig Andersſen fin Datter Ingeborg til egte. 
Begge Dele ere urigtige, thi Ghriftovher og Byrge Jarl vare de Hpperfte 

Benner og behøvede derfor iffe at forliges, og Kong Haafon havde ingen 
Datter ved Navn Ingeborg. Huitfeld citerer viftnok , ben norffe Krønife” fom 

Hjemmel, og figer at Stig Andersjøn der faldes „Sti Hvitlader", men her 

maa Han, Hvor ubegribeligt det end fynes, have taget Jejl af et Sted, hvor 

den virfelige Stig Hvitaleder, der var gift med Knut Lavards Datter, om— 

tales; overhoved herffer der i Fremftillingen af alle disfe Begivenheder hos 
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Det er fet at forftaa, at Der under Kongernes Samtaler maatte blive 

afbandlet mangt og meget Der ftod i Forbindelfe med de Unliggender, 

der bavde bragt Dem fammen, og at De navnlig maa bave øenffet at be- 

fegle deres nys fiiftede Venſtab ved et Giftermaal mellem Medlemmer 

af begge Konqgeætter. Chriſtopher havde paa Denne Tid felv ingen Dat- 

ter af Den Alder, at bun paa fang Tid funde blive gift med Magnus, 

Der allerede var 19 War gammel, og faaledes med Det førfte maatte fænke 

paa at indgaa Ggteftab. Kong Eriks Datter Ingeborg var Derimod 

paa Denne Tid allerede i Det mindfte balvvoren. Hvorledes dette nu end 

forbolder fig, fan er det aabenbart, at Venſkabet og Forbundet mellem Kon- 

gerne var oprigtigt meent. Om Haafon fan have næret Grobringsplaner med 

Henfon til Halland, maa ban nu ganſke bave flaget dem af Hovedet. Begge 

Konger gav binanden føore Foræringer; faaledes tilbød Haakon den danfke 

Konge enten Mariefuden, eller i Dens Sted tre andre Skibe af bans Flaade, 

bvilfe ban vilde vælge. Chriſtopher modtog Gaven, men vilde endnu itte 

gjøre noget Valg, dette forbeboldt ban fig fenere, og ffulde da fende Kong 
Haafon Bud derom. De ftiltes ad i al Kjærligbed, og Kong Haafon vendte 

med vel forrettet Sag tilbage til Norge, bvor alle bletve glade ved hans Hjem- 

komſt, Der vift nof indtvaf langt tidligere end De bavde ventet. Han drog førft 

til Tunsberg, bvor ban gav Krigsfolfet Hjemlov, og forfyndte, at ban og 

hans Søn vilde tilbringe Denne Vinter i Throndhjem, bvor de nu med Tryg— 

fed funde opholde fig, fiden Der iffe truede nogen Fare fra Danmarf. 

De tiltraadte ogſaa Rejſen nogen Tid efter; iffe over Land, men til 

Sps, rundt Kvften. Med Kongen fulgte paa bans eget Skib Dron- 

ningerne Margrete og Ridiza !). 

Huitfeld en fuldftændig Forvirring, ifær i Ghronologien. Saaledes figet 

han at der om hHiint paatæufte Forlig mellem Kong Ghriftopher og Byrge 

Jarl under den norffe Kunges Megling ſtulde holdes et Møde i Halland, 
men ved at læfe hans Beretning om Forhandlingerne paa dette Møde feer 

man at Dette er intet andet end Mødet ved Fjælhem, der holdtes førft i Juni, 

tidligere end Kong Haafons Anfomft til Danmark den 28de Juni. 

Haafon Haafonsjøné Saqa Gav. 293. Kong Haafons Nærværelfe i Dan- 

mark dette Aar omtales ogfaa i enfelte danffe Krønifer, navnlig Rykloſters 

Annaler; forøvrigt tales Der yderſt Lidet om denne Sag, og hvad der meddeles 

er baade forvirret og ufuldftændigt. Af Interesfe er det at fammenholde her 

med Kong Ghriftophers Brev fra Kjøbenhavn af Ide Juli 1217, aftrytt i 

Thorfelins Dipl. Arn. I. S. 217, der er befeglet af Dronning Margrete, 
Grøebiffop Jafob, Biffop Nifolaus af Viborg, Kongens Kantfler, Biſkop Peter 

af Roesfilde, Hertug Valdemar af Jylland, Grev Ernſt af Gleiden, Enfe- 

grevinde Ingerd af Regenftein, m. fl.; thi man fan ffjønne at alle disſe Per- 

foner have været tilftede ved det nys afholdte Fredsmode, men at flere andre, 

Hvoriblandt Jaromar og en af Biffopperne, allerede vare afrejfte, medens Kon- 

gen og de øvrige vare bleyne tilbage i Kjøbenhavn. 

- 
— 
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16. Uroligheder i Danmark. Kong Ghriftophers Død. Kong Haafon 

kommer Gnfedronningen til Hjelp. 

Det varede iffe fænge førend Kong Gbriftopber faa fig nødt til at 

tage Konq Haafon paa Ordet. Hertug Valdemar i Sønderjylland, 

Abels Søn, døde famme Aar 1), ſom Freden med Norge fluttedes, og Da 

hans yngre Broder Erik vilde tiltræde Hertugdømmet fom Avvelen, for— 

meente Gbriftopher bam Dette, idet ban fremdeles intet vilde børe om 

Lenets Arvelighed, men drog til Sønderjylland med en anfeelig Kriqs- 

magt, for atter at inddrage Det under Kronen og befatte alle Slotte og 

Len med fine Mænd. Den unge Hertug Erik funde ingen Modjtand 

gjøre, og bega fig til fine Morbrødre, De bolftenffe Grever. - Men 

disſe, Der ligefaa lidet nu fom forben vilde taale, at Der vederfores Deres 

Frænder bvad De anfaa for Overlaft, grebe til Vaaben og faldt ind i 

Iylland, fom De berjede, enten endnu i Dette famme Aar eller i Begyn- 

dDeljen af Det næfte. Paa famme Tid begyndte Grøebiffoppen og Fvrit 

Jaromar at yppe aabenbar Fejde mod Kongen. Det ev tydeligt nok at 

Grøebiffoppen, Der barmedes over Fabet af fine Forleninger, havde fat 

fit Haab til, at ingen Fredsflutning frulde fomme i Stand paa Mødet 

i Kjøbenbavn, for at ban Da maaſkee funde faa Den mægtige Kong Han- 
fon paa fit Parti. Da dette Haab mislyffedes, var han nødt til at 

handle paa egen Haand, og ban faavel fom bans tro Filhænger Jaro— 

mar greb Derfor Lejlighbeden, da Kongen var fømmen i ny Fejde med de 

bolftenffe Grever.  Erfebiftoppen og Jaromar forbandt fig med flere 

andre Misfornøjede, og taftede aabenbart Stridsbandjfen. Jaromar 

og Grfebiffoppens Broder, Andres Grlandsføn, droge efter Erkebiſkop— 

pens Foranftaltning og underftøttede med Penge af ham, til Bornholm, 

der bar en af De Erkeſtolen i Lund tilbørende Forleninger, fom Kon- 

gen bavde inddraget; De belejrede og indtog Borgen par Oen, og lod 

mange af Kongens Mænd, Der havde forfvaret Den, dræbe, hvorefter Ja- 

romar, fom Det fynes, begav fig til Sjæland og berjede, medens Andres 

blev tilbage fom Befalingsmand paa Bornbolm *). Kommer nu bertil at 

1) At Valdemar døde efter Fredsflutningen til Kjøbenhavn ſees deraf, at han ev 

en blandt Medbefeglerne af det før omhandlede Brev, udftedt den 8de Juli. 

2) Ogfaa med Henfyn til disſe Begivenheder er der megen Forvirring, hvad 

Ghronologien angaar, fornemmelig paa Grund af de danffe Kilders Ufulvd- 

ftændighed, og de Misforitaaelfer, hvori midre ukritiffe Forfattere, navnlig 

Huitfeld, have gjort fig ffyldige Vor Saga forteller udtryffeligt i Cap. 

295, at Kong Haafon og Magnus tidligt om Vaaren 1258 begav fig over 

Laud fra Throndhjem til Gytaelven for at møde Byrge Jarl, da Danefongen 

havde æffet norff og fvenff Hjelp, efterfom Jaromar gjorde Ufred i Sjøland, 

og be bholftenffe Grever herjede Jylland. Kong Haafon mødte Byrge Jarl, 



1258. Danefongen forlanger Hjelp fra Sverige og Norge. 173 

Bondeopftanden fremdeles rafede, faa ftjønnes det let, at Kong Chriſtophers 

Stilling maatte være heel mislig, og at ban ej funne undlade at benytte den 

Lejlighed der nu ſtod rede for ham til at ſkaffe fig Underftøttelfe mod fine Fi- 

talte med ham, vendte tilbage til Tunsberg, opholdt fig der imogle faa Dage, 
og drog Derfra til Bergen, hvor han enduu anfom ved Himmelfartstider 

(Qden Mai). Altſaa maa nødvendigviis hine Fejder, der bragte Ghriftopher 

til at æffe norſt og fyenft Hjelp, have fundet Sted enten aller førft i 1258 

eller fidft i 1257. Vel vtrer Suhm (X. 354) Betænfeligheder ved at an- 

tage Sagaens Udfagn om Jaromars Ufred paa Sjwland, fordi ingen af de 

danſte Krønifer omtaler noget faadant førend efter Grøebiffoppens Fæng- 

fling 1259, hvorimod han dog tilføjer, at hvis Sagaen nævnte VBorn- 

holm i Stedet for Sjæland, vilde han tro at Jaromar var dragen didhen 

allerede i 1257—58, iffe i 1260, fom de danſke Krønifer have. Men her er 

det vel at merfe, at dette ej figes i ,alle de danſte Krønifer". Det er Huit- 

feld, fom figer det (ES. 259), men uden anden Hjemmel end den før omtalte, 

fenere i Langebefs Scr. rer. Dan. V. optagne Fremftilling af Forhandlingerne 

mellem Kong Ghriftopher og Grfebiffoppen, hvis Ghronologi han, fom vi 

allerede af hans Beretning om Mødet med Byrge Jarl have feet, aldeles 

- forvirrer. Blandt Aktſtykkerne til denne Fremftilling er der og et Straffe- 

brey fra Pave Urban IV. til Grøebiffop Jacob, hvor det heder (1. c. S. 610): 

„ſtjent du havde aflagt Kong Ghriftopher Hyldingseed, faa betænkte du dig 

dog iffe paa at began Majeftætsforbrydelfe, men friftede en Sammenfværgelfe 

mod famme Konge med andre mægtige Mænd, og fendte en Hær under 

din Broder Anders famt Fyrft Jaromar til Bornholm v. f. v., — der figes 

figeledes at du, ffjønt du tidligere havde været med at udvælge Kong Ghri- 

ftophers Søn Grif til Konge, føden vægrede dig ved at ville frone ham” — 
v. f. v. Dette vifer dog, at Angrebet paa Bornholm maa have fun- 

det Sted førend der paa Nigsdagen i Odenſe 1258 var Fale om Eriks 

Kroning; i alle Fald maa det være fleet i Chriſtophers Levetid, hvil- 

fet fremgaar af Udtryffet ,famme Konge". Toget til Bornholm er altfaa fleet 

enten fidft i 1257 eller førft i 1258, og intet er da rimeligere, end at 

Jaromar ogfaa ved famme Lejlighed har hjemføgt Sjæland. Thi at de danfte 

Krønifer intet Gave om Dette, er ej befynderkigere, end at de intet have om 

Kong Haafons Krigstog til Halland, og at Saqaen igjen intet nævner om 

Bornholm, finder let fin Forklaring deraf at hvad der ffete paa denne affides 

D ej har været anſeet vigtigt mok til at berettes. Den fortæller i det mindfte 

intet om Bornholms-Affæren fenere, uagtet den dog nævner Jaromar. Vi 

have imidlertid haft, og ville fremdeles faa faa mange Anledninger til at 

overbeyife os om deus Nøjagtighed, ijær hvad Ghronofogien angaar, endog 

hvor der er Fale om fjernere Lande end Danmark, at der iffe er mindfte Grund 

til ved nærværende Lejlighed at tvivle om NRigtigheden af dens UAngivelfe, 

ijær naar denne, fom vi her fee, aabenbart ftemmer med de authentiffe Akt— 

ftyffer. Og derfor antage vi, fom ovenfor fremfat, at Jaromar hjemføgte 

Gjæland baade i 1257 og i 1259, og at Toget til Bornholm allerede frede 

i 12573. Herved ville ogfan de følgende Begivenheder, navnlig Grøebiffoppens 

Fengsling, bedre funne forflares. Imidlertid er det befynverligt nof, at det 

ftrar ligefom ftilmede af igjen med den aabenbare Krig i Danmark. Sand- 

fynligviis har de holftenffe Grevers Indfald i Ivlland denne Gang fun væ- 

ret fortvarigt, og Jaromar fun i Forbigaaende herjet paa GSjæland, medens 

ber for det førfte iffe var noget vderligere at gjøre i Anledning af Begiven- 
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ender. Han fendte derfor Bud, faavel til Kong Haafon fom til Byrge 

Jarl, efter Hjelpetropper. — Heraf fees at Byrge Jarl maa have ind- 

gaaet en lignende Forfvarstractat med ham, fom den, Haafon nys havde 

fluttet, men Det figes ingenfteds, naar Det var fleet. Maaſkee det var 

ved Dden fidfte Sammenkomſt i Halland, fljønt man ej erfarer, at der ved 

denne Lejlighbed handledes om andet end FIrætten med Erøebiffop Jacob. 

Kong Gbriftophers Budffab man have været meget paatrængende, thi 
Kong Haafon oppebiede iffe engang Den blidere Aarstid, da han kunde 

drage til Søs, men vejfte med fin Søn, Kong Maqnus, til Lands vver 

Dovre, i det værfte Førefald, for fnareft mulig at treffe Byrge Jarl 

og aftale Det fornødne med ham. Men da Kong Haafon fom fammen 

med Byrge, fandfynligviis i Kongebelle eller ved Ljodhuus, fynes VBla- 

det i Mellemtiden at have vendt fig noget, faa at Goriftopber ej fænger 

trængte til øjebliffelig Hjelp. Thi det befluttedes fun, at De i Løbet af 

Naret hver ffulde udrufte en Hær paa 4800 Mand (eller mere, Hvis nogen af 

dem bavde Lyſt) og fomme Kong Cbriftopber til Hjelp med denne Styrke, 

naar ban maatte bebøve Det. Der var iffe meer Tale om nogen pjeblik 

felig Udfart, og Borge Jarl maa vel Derfor imidlertid have faaet Bud 

fra Chriſtopher om, at Hjelpen ikke ftrar var paatrængende nødvendig, 

men at ban fun ønjfede et fiffert Tilſagn om at den ſkulde ſtaa til bans 

Fjenefte, naar ban maatte bebøve den. Ved dette Møde handledes og, figes 

Der, om mange andre Sager, vedfommende begge Nigers Interesfer. 

Blandt andet beftemtes Der, at Haafon den unges Enke, Fru Nicdiza, ffulde 

vende tilbage til Sverige og blive hos fin Fader.  Ult frede i ftørfte Ven- 

ftabelighbed, og den gode Forjftaaelfe, nu fom berffede mellem dem, tiltøg, 

figes der, jo fængere Den varede. Myudet fynes ellers at have været tem- 

melig fangvarigt, Da Der berettes, at Fru Richiza lige Derfra fulgte med 

fin Fader op I Sverige. — It da bun umuligt fan bave vejft over 

Land med Kongerne, men maa have været i Følge med Dronning Mar- 

arete ), Der tog So-Vejen fra Throndhjem, førft til Bergen og fiden 

til Funsberg, fan bun iffe være indtruffen ved Elven førend en god 

Stund efter Kongernes Anfomft. Det forftaar fig, om Det end ikke 

fagdes udtryffeligt, at Kong Haafon meget anftændigt affandt fig med 

federne paa Bornholm, fom Grøebiffoppens Mænd nu engang havde faaet i 

deres Vold. Herom fan Ghriftopher lettelig have underrettet Byrge Jarl, 

eller han fan have meldt det til ham og Haafon, mevens de vare famlede 

ved Elven. 

") Margrete, figes der, fejfede fra Throndhjem til Bergen paa et Skib, Faldet 

Gaudavomben; i Bergen gif hun ombord par Mariefuden og fejlede med 

den til Tunsberg. Dette vifer, at Kong Ghriftopher maa have udbedet 
fig ben ved fine Sendebud. 
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hende. Hendes Søn, den unge Junfer Serre, blev dog tilbage hos 

Farfaderen, der boldt meget af bam. Richiza egtede fiden (1262) den 

meklenburgſke Fyrſte Henrik af Werle, med hvem hun havde flere Børn. 

Dog vedblev bun at falde fig Dronning '). 

Det førfte truende Uvejr fynes, fom fagt, at maatte være gaaet over før 

Kong Gbriftopber, uagtet vi intet beftemt erfarer Derom af De magre 

mangelagtige danfte Krønifer, der omhandle disfe Aars Begivenheder. 

Viſt er Det, at ingen Hjelpetvopper i dette Aar fendtes til Danmark, 

enten fra Sverige eller Norge. Kong Haafon og Byrge Jarl fode fun 

Kong Gbriftopber melde, at de ftulde fomme bam til Hjelp, naar det 

bebøvedes; derhos fendte Kong Haaton bam Mariefuden, hvilken Dron- 

ning Margrete bavde ført fra Bergen, og fom Ghriftopber fandfynlig- 
viis gjennem de Gefandter, ban affærdigede til Norge om Vinteren, 

havde udbedet fig. Kong Cvriftopber tatfede færdeles venligt for den 

ſmukke Gave og De gode Løfter. Det fan beller itte for Øjeblitfet have 

ftaaet faa flet til for bam, fiden vi erfare, at ban ej alene tugtede Dde 

oprorffe Bønder, men ogſaa fammenfaldte en Rigsdag i Odenfe for at 

fade fin Søn trone, bvilfet dog bindredes af Erfebiffoppen, Der felv 

udeblet, og forbod ogfan de pvrige Biffopper under Bans Straf at 

fomme. — Dette, faavel føm al den øvrige Ulempe, Erkebiſkoppen havde 

forvoldt, foranledigede Ghriftopber til at oplægge Raad med fine nær- 

mefte verdslige Venner om at fængfle Grøebiftoppen og flere af bans 

FIilbængere, for faaledes, om muligt, endelig at ftaffe fig No i Riget, 

uanfeet at et faadant Skridt tvertimod funde afftedfømme megen Forvir- 

ving, Da Grøebiffoppen paa Det før omtalte Møde i Vejle netop bavde 

faaet det befjendte Statut vedtaget, Der ogſaa fenere af Paven var be- 

fræftet 2), at derfom nogen Biftop inden Riget efter Kongens VBefaling 

fængfledes eller paa anden Maade leed ftørre Overlaft, ſkulde hele Riget 

befægges med Interdict 3). Men til den Tid maatte vel Cbriftopher 

netop regne paa at bave Kong Haafon og Byrge Jarl i Baghaanden. Kong 

Haakon drog paa Filbagevejen fra Elven førft til Tunsberg, bvor ban 

mødtes med Dronning Margrete og tilbragte en fort Tid, Derfra tog 

ban Vejen til Bergen, bvor ban anfom omtrent ved Chriſti Himmel- 

fart8dag (Qden Maj), og tilbragte den ſtorſte Deel af Sommeren, idet 

1) Se Suhm X. 850. Her anføres et Diplom., i hvilfet Richizas Sønner, 

Junferne til Merle, faldte hende Dronning af Sverige; Dronningtitlen 

havde hun fra Norge, og Tillmgget ,af Sverige” antyder faaledes fun hen- 

des Herfomft. 

?) Dette er det befjendte Statut, almindelig benævnt efter Begyndelfes-Ordene: 

Quum ececlesia Daciana (adeo gravi persecutioni sit exposita). 

3) Pave Aleranders VBefræftelfe vaafulgte i Novbr. 1257. 
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han afgjørde mange vigtige Anliggender. Det var Denne famme Vaar, 

at bitn ſtore IDdebrand indtraf i Tunsberg, bvorom vi ovenfor bade 

talt, og fom lagde ftørfte Delen af Byen i Ufte '). - Hvad der ifær 

optog Kongen i Bergen, var, fom det lader, De islandſke Unliggender, 

hvorom mere i det følgende. - Kong Haafon tilbragte ogſaa Vinteren 

(1258—1259) i Bergen, og den følgende Vaar blev der endelig Alvor 
af Udruftningen til Danmart, efterføom Kong Chriftopber da paany fendte 

Bud til Kong Haafon og Bvyrge Jarl, at De efter Deres gode Løfte 

maatte fomme bam til Hjelp. Kong Cbriftopber bavde nemlig, Den Ste 

Februar, ladet Grøebiffoppen gribe paa bans Gaard Gifleborg i 

GStaane, og føre over til Fyen, hvor ban blev taftet i baardt Fængfel 

paa Borgen Hagenffov. - Hans Frænder, Biftopperne af Noeskilde og 

Odenfe, føde ftrar, i Medhold af Bejle-Statutet, Interdict udgan I Deves 

Biffopsdømmer, og De begave fig begge bort, Biftop Peder af Noes- 

filde til Fvrft Jaromar paa Rügen, og Biffoppen af Odenfe til fit 

Slot paa Als, bvor ban var De bolftenffe Grever faa meget nærmere; 

begge oplagde Naad med Rigets Fiender, og fær opbidfede Biftop Pe- 

Der den rügiſke Fyrſte til atter at gribe til Vaaben for Ertebiffoppen, og 

fomme den beteængte Kirfe til Hjelp. - Jaromar var mere end villig 

dertil, og det er iffe ufandfynligt, hvad en fenere Forfatter *) angiver, 

at ban tillige trvede nu at bave fundet en bekvem Lejlighed til at los— 

vide fig fra det danfte Herredømme. Han anfom til Kjøbenbavn med 

en meget ftor Hær førar efter Paaſke 3), indtog Byen og Slottet, og 

herjede Sjæland paa det frygteligſte, medens Kong Chriſtopher maatte 

ife til Ivlland for at møde et Angreb af De bolftenffe Grever. Under 

disje Omftændighbeder var det vimeligt, at ban fendte Bud til Kong 

Haaton og Byrge Jarl om fnarlig Hjelp. Kong Haafon var vg- 

faa ſtrax vede til at indfrie fit Løfte, lod fine Skibe fætte paa Soen, 

ftevnede Lendermændene og Svsfelmændene til fig, og udbød Leding, 

Dog neppe, fom man maa formode, af bele Landet, Da De nordligere Egne 

viftnof vare for langt bortliggende til at Deres Skibe og Krigsfolf funde 

indfinde fig tidsnof. Endda, ville vi fre, fom han fenere til Danmark 

end paaregnet. Da Skibene fra den veftlige Kant af Landet vare fam- 

fede, begav Haafon fig affted med dem, for at Drage til Tunsberg, bror 

alt Krigsfolfet fra Viten, Der viftnof vilde udgjøre den frørfte Deel af 

hans Hær, ſkulde indfinde fig. Men undervejg, udenfor Jæderen, mødte 

1) Haafon Haafonsjøns Saga Cap. 296. 

2) Granz, Vandalia, VII 28. 

3) Fredag efter Paaffe, altfaa 185: April, ifølge de esromffe Annaler, Langebefs 

Ser. r. D. S. 246. 
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ban to Danfte Middere, der bragte ham den Befted, at Kong Chriftopher 

var Død i Ride Den 29de Mai '), men at Gnfedronningen, Margrete 

og De øvrige fongeligfindede Høvdinger iffe des mindre fode Kong Haa— 

fon anmode om at fomme hende og hendes umyndige Søn, Kong Erik, 

til Hjelp. — Kong Haafon overlagde med fine Venner om, hvad ban 

ftulde gjøre. Nogle meente at ban nu var løft fra fin Forpligtelfe, og 

iffe bebøvede at drage til Danmarf. - Men Kong Haafon vilde itte 

bryde det Ord, ban engang bavde givet, fortfatte Nejfen til Funsberg, 

oppebiede ber Stibene fra Viten, og drog med en ſtor vg vel bemandet 

Flaade ned til Kjøbenhavn. Ogfaa Byrge Jarl bavde foretaget Udruft- 

ninger, men fom iffe videre end til Blefing, bvor rimeligvis Efter— 

retningen om Kong Gbriftopbers Død bar mødt bane, og bevæget ban 

til at indjtille Toget *). 

Kong Haafon funde ogfar gjerne bave fparet fig den ſtore og be 

foftelige Udruftning, tbi Da ban fom til Kjøbenbavn og talte med Dron— 

ningen, bvilfet iffe fan bave føeet førend I Iuli, var den værfte Fare 

forbi 3). Dronningen og bendes Høvdinger Havde allerede ſtrax efter 

Chriſtophers Død aabnet Underbandlinger med De bolftenffe Grever om 

en foreløbig Stilftand, for i det mindfte at vinde Tid til at lade fin 

Søn frone, og et Forlig var fommet i Stand paa Det Vilfaar blandt 

flere, at Grit, Abels Søn, ftulde bebolde Sønderjylland fom Hertug- 

dømme. Jaromar, der ved en pavelig Strivelje formelig opfordredes 

til at befrie Grtebiffoppen, og fom tillige havde baft den unge Here 

tug Erik, der anboldt om bans Datters Haand, i Følge med fig, holdt 

fig meft i den fydlige Deel af Sjæland, bvor ban bavde flaget De 

af Dronningen til Landværn opbudne Bønder ved Neſtved (14de Juni) 

og lagt Denne Stad i Uffe; men ved Cfterretningen om Haakons An— 

fomft tog ban ſtrax Flugten over til Den vendifte Kvft 3).  Nimeligviis 

1) Det Rygte gif, at Ghriftopher var bleven forgiven af Arnfaſt, Abbed i Ny- 

flofter, enten i et Gjeftebud, eller og, fom nogle fagde, i Hoſtien. Endogſaa 

Pave Urban IV figter i fit Brev til Grfebiffop Jafob af 1264 ligefrem Arn— 

faft for at have forgivet Kongen (Langebef Scr. r. D. V. 611). 

- 2) Haafon Haafonsføns Saga Cay. 298. 

3) Da Kong Haafon allerede ved Jederen, førend han fom til Tunsberg, erfa- 

rede Kong Ghriftophers Død, hvilfen Gfterretning da mindft maa have været 

14 Dage gammel, og han vel neppe tilbragte fortere Tid i Tunsberg end 

14 Dage eller maaffee 3 Uger, fan han ej engang have tiltraadt Afrejſen 
fra Funsberg førend i Juli, og er da fommen til Kjøbenhavn omtrent midt i 

denne Maaned, over 4 Uger efter Slaget ved Nefived. 

2) Dagen, da Neftvedflaget holdtes, angives i de neftvedffe Annaler Hos Lange- 

bef I. S. 371 til St. Bafilii Dag den 14de Juni. - Nogle Annaler, fom Ry— 

å flofters (1. c. I. 168), Göroms (1. c: S. 246) Strals (1. c. TM. 312) hen- 

Mund. Det norfte JFolfs Hiftorte, IV. 12 
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begav han fig bort ved det blotte Budftab om, at Kong Haafons Flaade nære 
mede fig), tbi ellers vilde det fynes underligt, at Drønningen iffe fænger 

ftulde trænge til Kong Hnafons Hjelp; paa denne Maade fan det ogſaa bedft 

forklares, at Dronningen ved Haafons Antomft vari Kjøbenhavn, hvilken 

Stad Dog tidligere var i Jaromars og Hertug Crifs Vold. Da Dron- 

ningen ved fin førfte Sammenkomſt med Kong Haafon i Kjøbenhavn meldte 

ham, at Der var fluttet Forlig med de holftenfte Grever, og at man tj 

fænger trængte til bans Hjelp, funde ban iffe tilbagebolde fin Misfor- 

nøjelfe med, at man faaledeg havde ulejliget ban forgjeves, vg ban vi 

rede endog, at De Danfte iffe havde handlet ærligt imod ham. De vare 

Dog undføyldte, Da Det øjenfvnligt havde varet vel fænge med Kongens 

Udruftninger, faa at ban iffe funde indtreffe å Danmark da det egentlig 

gjaldt; beller iffe fan hans Nærværelfe figes at have været overflødig, da det 

dog aabenbart var den, fom befriede Sjæland fra Jaromars Ødelæggelfer. 

For øvrigt viifte ban og Enkedronningen binanden al Venffabelighed, og 

gave binanden gjenfidigt Foræringer. Det vilde ogſaa have været util— 

børligt, om man iffe havde paaffjønnet bans gode Vilje, felv om ban 

var fømmen noget for feent. — Medens Kong Haafon laa for Kjøben- 

han, lod ban over ved Malmø tage en Kogg, tilhørende Erkebiſkoppens Bro- 

der Jens Erlandsſon, Befalingsmand paa Helfingboørg; Befætningen beftod 

af Folk, der havde været å Følge med Fvyrft Jaromar, og Kong Haa- 

kon lod dem fremftille paa et almindeligt Bymøde, for at de Danſke 

funde  betvagte Dem og* dømme, om De vare Kjøbmænd eller Rans— 

mænd. De ertlæredes for De værfte Ransmænd, og bleve deels hals 

bugne, deels paa anden Maade afftraffede. Koggen, paa bvilfen de 

havde været, beholdt Konq Haafon, og brugte den fiden til at føre fine 

Hefte paa. Kong Haafon forlod iffe Kjøbenhavn førend om Høften *), 

føre Meftvedflaget til 1260, men aabenbart med Urette.  Neftved-Annalerne 

maa her fornemmelig være at lide paa; de vife fig ogfaa i andre Henfeender 

at være færdeles nøjagtige. 

1) I Sagaen ftaar der udtryffeligt, at Jaromar flygtede over til Vendland, da 
han hørte at Kong Haafon var fommen i Danmark, bvilfet” ej behøver at 

forflares fom eenstydigt med at han var fommen, men alene at hans Flaade 

havde viiſt fig i de danffe Farvande.  Ligeledes feer man, at Jaromar maa 

have været borte, da Haakon lod tage Jens Erlandsſons Kogg, thi det he- 

der om VBefætningen, at , den havde været med: Jaromar", 

?) At han drog fra Kjøbenhavn om Høften, figes udtrykfeligt i Sagaen Cap. 

298, og da man til Høften neppe endnu regner Auguſt, maa hans Afrejfe 

fra Kjøbenhavn fættes til September Maaned. Men alerede itte Auguit 

var Grøebiffoppen paa fri Jod, hvilket fres af hans Driginalbrev fra Lund 

af bet Datum, aftryft hos Thorfelim, Dipl. I. S. 312; man har ogfaa et 

andet Brev af ham, dateret Noesfilde 7de September (Suhm X. 397). Dette 
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da Erkebiſkop Jakob vimeligviis allerede var fat paa fri Fod. Dette 

er maaffee endog ſkeet efter Kong Haafons udtrykfelige Raad og Onſte, 

da det viſtnok maatte forekomme ham, den oprigtige Ven af Kirken, be— 

tonkeligt, ja endog formaſteligt, at holde en faadan Mand fangſlet, lige— 

fom ogſag hans Frigivelſe var Den eneſte Maade til at faa Det Inter— 
Dift bæret, Der bvilede vver Riget, og fom maa have fyldt alle fromme 

Gemytter med Uro og Bedrøvelfe. Kong Haafons Nærværelfe Å Dan- 
mart bar faaledes Dog viftnok bidraget ikke faa lidet til, i Det mindfte 

for en Id, at gjenoprette Orden og Nolighed i Landet. Da han om- 
fider vendte tilbage til Norge, tog ban, fom Det ſynes, Vejen lige til 

Bergen, bvor ban ogſaa tilbragte den følgende Vinter (1259—1260). 

IS. - Rongedatteren Ghriftinas Rejſe til Spanien og hendes Giftermaal 

med Infanten Don Philip. 

Forinden vi * videre i at omhandle de politiffe Begivenheder un— 

der Kong Haakons Regjering, ville vi berette om Kongedatteren Chri— 

ftinas i flere Henſeender merkelige Nejfe til Spanien, der i Sagaen be— 

ſkrives faa udførligt, at man næften maa formode at en af dem, Der 

vare med, bar efterladt ſkriftlige Optegnelfer, fom Sagaſkriveren fiden 

benyttede. Dog bavde ban Lejlighed nof til ogſaa at lade fig mundtligt 

underrette derom af dem, føm felv bavde været med, thi Da Sagaen forfat- 

tedes fun fyv Aar efter deres Filbagefomft, maatte De paa Den Tid endnu 

bave alt å friftt Minde, hvad ogſaa Beretningens nojagtige Overeens- 

ftemmelfe med, bvad man andenftedsfra ved om Forholdene Å Spanien, 

noffom vifer.  Kongedatteren anfom, fom vi allerede ovenfor hate beret 

tet, til: Yarmouth i England, hvor Kong Henrifs Søn Edward, Dder 

fiden fulgte ham i Regjeringen, tre Aar forud bavde egtet Eleonora, en 

Syſter af De caftilifte Kongefønner, mellem hvilke hun ftulde vælge. 

Der tales dog intet om at bun aflagde noget Beſog ved Det engelffe 

Hof, eller gjorde Befjendtffab med fin tilfommende Svigerinde. - Ivert' 

imod fader det til, at hun fun har anløbet Yarmouth, og Derfra fort- 

vifer, at de fortrinlige Neftved-Annaler faavel fom de esromffe have Net, 

naar de udtrykfeligt fige at Erkebiſtoppen flap ud 1259, men at Huitfelb og 

flere fejle, der lade ham fidde fængflet til 1261. Naar faaledes Erfebiftop- 

pens Frigivelfe indtraf, medens Kong Hanfon Ina for Kjøbenhavn med en 

mægtig Flaade, for at underftøtte Drouningen, er det umuligt andet, end at 

han mag haye været tagen paa Raad med ved em fan vigtig Sag, ja det 

fynes endog, fom om han maa have haft en væfentlig Stemme derved, eller 

rettere have foranlediget den, deels fordi han tidligere havde ftanet i Ven- 

ffabsforhold til Grfebiffoppen, deels fordi han maatte ertjende hans Frigivelfe 

for den førfte Betingelfe for Rolighedens Gjenoprettelje i Landet. 

12% 
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fat: Rejfen umiddelbart til Mordmandie '). Da de fom did) — rime 

figviis til Rouen, hvor hun ofrede et Sølvfar ved Mesjen, vilde Jvar 

Gngleføn, figes der, Drage Søvejen, medens Sira Ferdinand, Thorlaug 

Bofe og De, der havde Grende til den franffe Konge, førft vilde begive 

fig til ham; med dem fulgte Kongedatteren, der faaledes gjorde den øvrige 

Deel af NRejfen over Land; til det bele Følge anſkaffedes itte færre end 

70 Hefte foruden dem, de før bavde. Kong Haafon mag vel altfaa have 

medgivet Fhorlaug Boſe et Budftab, eller i det mindfte en Hilfen til 

Kong Ludvig, og fandfvnligviis bar Det allerede fra førft af været aftalt, 

at Gbriftina fra Mordmandie af ffulde Drage over Land.  Haaton og 

Kong Ludvig bavde, fom vi vide, allerede (ænge ftaaet i venftabelig Fore 

bindelſe med binanden. Ludvig var Desuden nær beflægtet med den ca— 

ftiliffe Konge og bans Brødre ?*). Dog indfandt Cbriftina fig iffe per- 

fonligt hos bam; Det laa maaſkee for meget ude af bendes Vej%); men 

Thorlaug og Ferdinand fremftillede fig for ham, og bleve venligt mod- 

tagne. Da ban hørte at Kongedatteren vari Folge med dem, fraraadede 
han Dem at fægge Vejen om Gafeogne, der ftod under den engelfte 

Konge, med hvem ban juft paa denne Tid, fom det fynes, befandt fig i et 

itfe faa ganffe venffabeligt Forhold *), men bad Dem beller tage den øftre 

Bej, gjennem bans eget NRige; ban beftiffede endog en af fine Mænd 

til at følge Dem paa Nejfen og medgav ham fit aabne Brev og Segl, 

hvorved hans Befalingsmænd tilboldtes at vife bende og bendes Følge al 

Gjeftfribed og yde dem al den Biftand, de maatte forlange. Paa denne 

Maade efforteredes de Den bele Vej lige til Narbonne, bvis Befalingsmand 

(Vicomte Aimery?) vifte hende faa ſtor Opmærfjombed, at han den Dag 

befordrede hende og bele det fore Følge paa fin egen Bekoſtning. Fra 

Narbonne droge De den fædvanlige Vej (over Perpignan og Figueras), Der 

beffrives fom meget bjergrig og befværlig (memlig over Pyrengerne) til 

1) Der ftaar: „de fore fyd om GSøen fra Gugland til Nordmandie". Derhos 

feer man af hvad der fortelles om at Ivar Gngleføn drog til Søs, at de 

maa have beholdt fine egne Skibe, 
2) Ludvigs Movder Blanca var en Datter af Alfonfo den Sde, Alfonſo den Ydes 

Oldefader. Altfaa var Ludvig ——— til Alfonſos Fader, Kong Ferdi— 

nand den 3die. 

3) Chriſtinas Ankomſt til Franfrige maa vel have fundet Sted i September Maa— 

nedb. Paa den Tid opholdt Kong Ludvig fig, ifølge Rer. Gall. Ser. VII. i 
den oſtlige Deel af Landet. 

1) Han fod netop paa denne Tid (Mai eller Juni 1257), fortæller Matth. Pariſ. 

GS. 640, Nordmandiets Borge fætte i Forfvarsftand og alle upaalidelige Be— 
falingsmænd give Plads for fifre, Ligeledes pan Grændfen mod Tydftland, 

fordi han ej ret troede Freden, og frygtede et pludfeligt Overfald; man var 

i Frankrig, heder det, bange for at fnufes mellem —— og Tydſtland, 

fom imellem to Molleſtene. 
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Gerona i Gataloniten: Allerede ved den catalonifte Grændfe, bvør de ſaale— 

Des fom ind i Kongen af Aragons Omraade, bleve de færdeles forefømmende 

modtagne, og Da den Greve '), Der førte VBefalingen i Gerona, børte 

at Ghriftina nærmede fig, veed han bende imøde næften to Mile, ledfa- 

get af Biftoppen og henved 300 Mand, og førte bende i bøjtideligt 

Optog ind å Byen, det ban felv holdt i Bidflet paa hendes Heft, og 

Biffoppen redd paa Den anden Side, lige til De nanede Herberget, hvor 

de Fremmede ffulde tage ind. Hun forblev Der t tre Dage, vel bever 

tet af Greven. Siden fortfatte bun Nejfen til Barcefona *), hvor Kong 

Jacob (Jayme) af Aragon felv reed hende mere end tre Mile imøde, 

fedfaget af tre Biffopper og en talvig Sfare, førte felv bendes Heſt ved 

Føjlen ind i Byen, og bevertede hende og hendes Mænd i to Dage. 

Overhoved bavde han engang for alle beftemt, at bun og bendes Følge 

ffulde nyde frit Underbold gjennem bele hans Rige, og forordnede, at 

naar bun fom til en Stad, ffulde de fornemfte Mænd, VBaronerne og 

Ridderne vide hende imøde og gjøre bende fin Opvartning. Sand— 

fynligvtis tog bun Den fædranlige Vej over Lerida vg Jaraqoja, da 

Mejfen gjaldt Burgos og Valladolid. Den 23de December anfom bun 

til en en vaftiliff Stad, faldet Sarre, hvor hun blev modtagen - Kon- 

gens Frænde Don Luis *), en Søn af den før omtalte, i 1237 afdøde 

Johan af Brienne, Konge af Jerufalem og Kejfer af Conftantinopel, 

med Berengaria, Kong Afonfos Fafter, der med fine tre Sønner alle 

rede i fængere Vid opholdt fig i Spanien, og nu befandt fig i Burqos, 

maaffee for at modtage Gbriftina.  Hendes Søn Don Luis var Dragen 

1) Han faldes i Sagaen Jarl. 

2) Nogle Haandffrifter have  Barzalon”, andre, Bardalon”. Rimeligſt er det, at 

her menes Barcelona, ſtjont em Stad ved Navn Badalona ligger ſtrax nordenfor. 

3) I Sagaen, i det mindfte i de nuværende Haandffrifter, ftaar der om Don Luis, at 

han var Broder til Kongen af Spanien. Men dette er anbenbart Afftriverfejl i 

Stedet for „Frende“ (Forfortningen br. i Stedet for fr.). Thi Kong Alfonfo 
havde ingen Broder ved Navn Ludvig; heller iffe nævner Sagaen felv nogen 
faadan fenere hen, hvor den Lader Kongen opregne fine Brødre for Ghriftina. 

Derimod er den Luis, fom her menes, aabenbart Don Luis, Greve af Bel- 

mont, Søn af Kejfer Johan af VBrienne og Berengaria eller VBerenguela, 

UAlfonfos Fafter: fra 1255 af forefømmer han regelmæsfigt tilligemed fine 

Brødre Alfonſo og Johan blandt Underffriverne af de fongelige vaftilifte 

Privilegier. Det er dog ogſaa muligt, at Norvmændene funne have misfor- 

ftaaet Benævnelfen primo hermano (Fætter) fom om dette var d. f. f. her- 

mano, Broder; Don Luis og hans Brødre faldes udtryffeligt primos hermanos 

til Alfonſo hos Ferreras, Synopsis VI. S. 252. Han har maaffee, fon oven- 

for antydet, fedfaget fin Moder Berengaria til Burgos, og felv rejſt forud 

til Sarre, for at modtage Chriſtina. Maaffee og at VBerengaria havde fit 

Filhold i Burgos, og at Luis juft paa den Tid har været hos hende. Nogen 

anden Luis end Denne fan her ej være meent. 
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forud til Sarre '), hvorfra han med Biftop Peter af Wftørga verd Chri— 

ftina imøde. Dagen efter (Iuleaften) anfom Griftina til Burgos, hvor 

hun blev modtagen paa Det bedfte og fit Qvarteer anviiſt for fig 09 

hele fit Følge i det Klofter, bvor Kejferinde Berengaria opholdt fig *), 

fandfonligviis Benedictinerkloftret St. Juan. Gbriftina tilbragte de tre 

FIuledage Der i Staden og ofrede tredie Juledag ved Mesfen et Fofteligt 

Sølvfar, Mage til det, hun havde vfret i Rouen. Dette, figes der, 

vafte almindelig Beundring. — Fjerde Iuledag forfode de Staden, da 

Kong Alfonſo, fom opholdt fig i Palencia, gjerne onſkede at treffe fam- 

men med hende Nytaarsdag. Ved Ufrejfen fendte Kejferinden 7 Fru- 

entimmerfadler: til hende og hendes Damer, famt et Stykke fofteligt guld— 

indvirfet Toj, faldet Baldafin, fom hun felt ffulde hære. Den Dag, da 

bun ventedes til Palencia, reed Kong Alfonſo med et talvigt Følge ud 

imod bende, modtog bende føm fin egen Datter, og førte felv hendes 

Heft ved Tojlen ind i Staden. Fre Dage efter, den Idie Januar; 

drøg Kongen felv med hende til Valladolid, bvorfra Kongens Søn, fom 

det beder — ban var da fun et toaars Barn?) — fom dem imøde 

med en ,utallig Mængde Riddere, Baroner, Erøebiffopper, Lvodbiffopper 

og Uffendinger baade fra Griftne og Hedninger” det vil fige Moham— 
medanere) *). — Kongen fod hende anvife en fømmelig Bolig i Staden, 

2) Gtedet faldes i Haandſkrifterne Sarre, Sarri eller Sarti (Flatsbogen), Man 

har antaget det før at være Soria, hvilfet døg er umuligt, då Soria ligger 

12 til 15 norffe Mile fra Burgos, og faa langt kunde Damer umulig rejfe 

til Heft paa tre Dage, end fige paa een. Det ev tydeligt, at Sarre” maa 

have ligget ganffe nær ved Burgos, iffe engang en fuld Dagsrejfe derfra. 

Her maa vi derfor med ftørft Rimelighed gjette paa den lille By GSarrafin, 

omtrent en norſt Miil føndenfor Burgos, hvor det netop var vimeligt, at 

Don Luis var dragen Ghriftina imøde for at modtage hende paa fin Movera 

Vegne.  Maaffee har der i Sagaens optindelige Text ftaaet „Sarſi“. 

Muligt, at Berengaria havde fit ftadige Tilhold der i Kloftret, Sagaen Fal- 

Der hende, noget uegentligt, Kongens Syſter; hun var viftnof Syfter til en 

fpanff Konge, det vil fige til Alfonfos Fader, men ej til ham felv. 

I Sagaen ftaar , Kongens Søn”. Dette fan iffe vel tages i anden Betydning 

end at det maa have været Kongens egen Søn, thi da der netop ſtrax efter er 

ale om hans Brødre, vilde enhver af disfe have været betegnet fom faadan. 

Men der er heller intet i Vejen for at antage, at Barnet Ferdinand, der paa 

denne Tid vel iffe fan have været mere end 2 Aar gammel, da han ej nævnes i 
Breve førend Januar 1256, dog i egen Perfon er bragt med i Procesjionen, 

ligefom han altid nævnes i Privilegierne. 

Blandt de Høvdinger, der ved denne Tid undertegne fom Vidner paa Ulfon- 

ſos Kongebreve, forefomme og de arabiffe Fyrfter Abi Abdalla Abenafar 

Konge i Granada, Abenmafon, Konge af Nicbla, og Mohanmed Aben Mo- 

hammed Aben Hut, Konge i Murcia, alle tre  VBafaller af Kongen". Det er 
fandfynligviis disfe og deres Følge, der forftaars ved de , Hedninger”, der vare 

i Toget, thi da de nævnes i Breve ſaavel af Detober 1257 fom af Februar 

2 
— 

3 
— 

4 
— 
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og naar fom helſt han eller Dronning Violante beføgte bende, førte De 

hende felv til Sede. Overhboved blev der vitft hende far megen Hæder, 

fom der fjelden eller aldrig plejede at vederfare8 nogen Udfænding, og 

det var et almindeligt Sagn blandt Nordmændene, at fiden Kong Sig- 

ud Jorſalafares Tid havde ingen Ferd været gjort fra Norge til frem-. 

mede Lande med faa megen Glands, og par bvilfen man bavde nydt 

faa megen Hæder af udenlandføe Høvdinger, fom denne. Hertil maa 

vel og Gbriftinas egen Perfonlighed have bidraget Hun var i fin Ung- 

doms Blomſt, foldte netop fit 24de Aar, befad viftnok, fom Faderen og 

hele hendes VEG, vpperlige Evner, havde ved Faderens intelligente Hof upaa— 

tvivleligt modtaget en mere end almindelig Dannelfe, vg forftod derfor 

ganſke vift at opteæde med Anftand og indtage fine Omqivelfer. Det 

bedfte Beviis derpaa fit man fort efter, Da der indløb et Brev til Kong 

Alfonſo fra hans Svigerfader Kong Javme af Aragon, der felv havde 

gjørt bendes Befjendtffab, og bad om, at han nu maatte faa bende til 

Gate. Hans anden Dronning, Violante, Datter af Kong Undreas I 

af Ungarn, var nemlig død 1251, og han var vel nu allerede 53 Aar 

gammel, men dog, fom man maa antage, i fin fulde Manddomstraft. 

Hvorledes ban funde finde paa at bejle til bende, er ellers næften en 

Gaade, Da ban jo Dog maatte vide, at bun var fommen til Spanien før 

at egte en af Alfonſos Brødre. Men da det udtrykkeligt figes i Sagaen, 
fan Der ej være Skygge af Ivivl derom, og man fan Da blot tage fin 

Filflugt til den Formodning, at han ved Modet i Barcelona bar fyntes meget 

godt om hende, og troet at den førfte Beftemmelfe not funde fade fig for- 

andre, naat ban ønffededet. Og, merfeligt not beller ikke Alfonſo ſynes 

at have baft noget imod at føje fin Svigerfader, da der fortælles, at han 

fod Det fomme an paa Gbriftina og Nordmændene, bvad Star man 

ffulde give Don Jayme; ja ban ſkal endog hate anbefalet ham, fom, en 

q0d Dreng og ſtor Høvding". Men Chriftinas norffe Raadgivere fandt 

bam for gammel, og derfor blev Der intet af Dette Giftermaal. Kong 

1258, maa de have opholdt fig ved Hoffet eller i Kongens umiddelbare Nar— 

hevd.  Dverhoved vil man vel i Liften paa de gejftlige og verdslige Herrer, 

ber undertegnede de Kongebreve af October 1257 og Februar 1258, der mev- 

deles i Memorial hisi. esp. I. S. 124, 127, vaa det nærmefte have Forteg- 

nelfen byer alle de Riddere, VBaroner, Grøebiffopper, og Lydbiffopper”, der 

mødte Kongedatteren. - Her nævnes udtryffeligt Infanten Don Ferdinand; der- 

hos Kongens Brødre, Sando, Philip og Frederik, Alfonfo de Molina, en 

heel Mengde Grøebiffopper og Bifføpper, Kejferinde Berengarias Sønner, nemlig 

Alfonſo Grev Do, Luis, Greve af Belmont, og Johan, Greve af Montfort; 

de fre nys omtalte arabiffe Fyrfter; Don Pedrivanez, Mefter af Calatrava, 

Don Martin Nunnez, Mefter af Tempelordenen, Gafton Vicomte. af VBearn, 

Ruy Vicomte af Limoges, Ruy Lopez de Mendoza, Storadmiral 0. fl. 
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Affonfo gav nu Gbriftina Valget mellem tre af fine Brødre, Don Frederif, 

Don Sando og Don Philip, og ffidrede hende deres Egenſkaber: Frederik, 

den ældfte, var en tapper Mand og dygtig Nidder, der holdt god Juſtits i 

fit Len, men var ivrigt bengiven til Jagten, bvorved han, fom det ſy— 

neg, formedelft et eller andet Uheld havde fanet en Stade i Læben ?); 

de to andre vare beftemte til Den gejftlige Stand, idet Sando var ud- 

valgt Erkebiſktop af Toledo, Philip udvalgt Erkebiſkop af Sevilla; Sando 

var allerede en dygtig og vel oplært Gejftlig (ban var endog Ffongelig 

Kantjfler), men Philip havde ingen Lyſt til den gejſtlige Stand, han 

yndede mere Nidderfpil og Jagt med Høge og Hunde efter Bjørne og 
BVildftviin, og var lyſtig og venlig i Omgang: bans Udfeende behøvede 

ej at beffrives, Da han opboldt fig ved Hoffet, faa at Cbriftina og Nord— 

mændene Dagligt funde fee ban *). Kongen omtalte ogfaa fin fjerde Bro- 

det Henrik, der i Alder fulgte nært efter Frederik, og negtede ikke at ban 

var , den bedfte Ridder" af dem alle fire, men ſagde Dog, at der ej funde 

blive Tale om bam, da ban havde gjort Opftand og ført Avindffjokd 

baade mod hans Fader og mod ham felt 3). Det var tydeligt at fee, 

at «Kongen belft ønffede bun ſkulde vælge Philip, og Da han tillige beha- - 

gede hende felv, faavel fom alle Nordmandene bedſt, faa valgte hun ham. 

Der figes itte at Philip gjorde nogen JIndvending, og uagtet han; fom 

fagt, var beftemt for Den gejftlige Stand, udvalgt til Erfebiffop af Sevilla 

famt Derforuden til Abbed i Valladolid og Covarrubias (dog fiffert fun for 

at befidde disfe Prælaturer føm Præbender), var dette Dog iffe til nogen 

Hinder; ban frafagde fig Erkebiſkopsſtolen, og trolvvede fig Dagen efter 

(den 6te Februar) med Cbriftina*). Den førfte Bøn, hun ujørde ham, 

1) I Sagaen faar: ,derfor har han Skaar i Læben"; dette Fan neppe figte til 

andet end en Skade, vaadragen ved et Ulyffestilfælde, thi hvis her menes 

naturligt Hareffaar, maatte man antage den Foreftilling herffende, at de, der 

havde denne Fejl, vare af Naturen beftemte til Jagten. 

Om Philip fortæller Gil Gonzalez Davila I. c. S. 50, at han foruden at 

være udvalgt Wrfebiffop i Sevilla befad Abbedierne Covarrubias og Valla- 

dolid og var Canonicus i Toledo, at han havde været underviift af Grøebiffop 

Rodrigo Ximenez Rada, vg havde føden ftuderet i Paris under UAlbertus 

Magnus, famt at han beftyrede Sevilla Kirfe med Filfyn og Raad af Biſtop— 

Raimund i Segovia. 

J de fpanffe Kilder tales der iffe om Don Henrifs Opftand førend i 1259, 

da han ffal have forenet fig med den nys omtalte Abenmafon, Fyrfte af 

Niebla, mod Kongen, (Ferreras VI. 252), men dette hindrer iffe, tvert imod 

fandfynliggjør, Muligheden af at han ogfaa tidligere har vaft Uroligheder. 

At Don Philip iffe fan have frafagt fig GErfebiffopsbømmet, af hvilfet han 

vel drog gode Jndtægter, eller overhoved have forladt den gejftlige Stand, 

førend umiddelbart før ITrolovelfen, ſees deraf, at han i et Privilegimn, fom 

Kong Alfonfo i Valladolid den Ste Februar 1258, altfaa Dagen før Tro— 

2 
— 
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var Den, at ban vilde lade bygge en Kirke til Pre for St. Olaf, bvile 

fet ban ftrar (ovede, fom overhoved alt, bun bad ham om. Brylluppet 

blev boldt Søndag efter Paaſke (Ilte Mart8) med megen Praqt.  Ons- 

Dagen efter indtvaf to af Kong Haafons Svende, Fhoralde og Bjarne, 

fom ban bavde affendt, uvift i hvad Erende: de berettede om bvad Kon- 

gen i Mellemtiden fiden Chriſtinas Afrejfe havde taget fig for, vg for- 
nemmelig vel om Junter Magnus's Opbøjelfe til Kongeværdigbeden og 

Fredsfjlutningen med Danmarf. Saa vidt man fan fljønne, blev der op— 

vettet et Slags Forbund mellem Kong Ufonfo og Haafon; idet mindfte 

gav Alfonfo Dennes Gefandter det Jilfaqn, at han funde regne paa bans 

Underftøttelfe mod bvilfen fom belft Magt, bvormed han havde Ufred, und- 

tagen mod Kongerne af Frankrige, Aragon og England, og Kong Haa- 

fon, eller vettere vel Gefandterne paa hans Vegne, lovede til Gjengjeld 

at underftøtte Kongen af Spanien undtagen mod Danmarf, Sverige eller 

Gngfand. Det er aabenbart, at dette Forbund maa have figtet til Kong 

Alfonſos Planer med Henfyn til Kejferværdigbeden, og Det er maaſkee 

iffe faa ufandfynligt, at De nys nævnte, fenere indtrufne Sendebud hate 

bragt yderligere Inſtrurer derom. Han ruftede fig, figes Der, til et Tog 

mod Hedningerne (d. e. Maurerne), og ønffede meget at Kong Haafon 

vilde opfolde fit Korstogsløfte ved at flag ham bi ved Denne Lejlighed '). 

Mattbæus af Paris figer, at ban i det famme Aar tæntte paa et Iog 

til Italien, men bindredes Derfra ved et Ungreb, fom Maurerne gjorde 

paa Gordova*). Det er faaledes bhøjft fandfynligt, at de Udruſt— 

lovelſen, tilftod Cordova, endnu undertegner fom ,Electo de Sevilla*, fe 

Memorial hist. Esp. I. &. 127, hvor dette Brev er aftryft. Thi det forftaar 

fig, at han fom trolovet iffe Iænger funde føre denne Fitel. Vi finde og i 

et noget ſenere Privilegium af Ulfonfo, udftedt i Valladolid den 10de April 

1258, famt optagen i famme Samling (S. 135) Sevillas Erkeſtol udtryfteligt 

omtalt fom varant; og endelig findes i et Kongebrev, udftedt i Segovia den 

15de September 1258, Infanten Don Philip fun flet og ret Faldt faaledes, 

iffe ved nogen anden Fitel. Disje uimodfigelige diplomatariffe Oplysninger 

vife paa det meft iøjnefaldende, hvor nøjagtig vor Saga er i fine Angivelfer, 

og hvor godt vi funne ftole paa den, ogfaa i andre Beretninger. — Hvis de 

ſpanſke Hiftorieffrivere havde haft et faadant Indblif i denne lille Epiſode af 

deres eget Lands Hiftorie, fom den, Sagaen giver, vilde de iffe funne have 

begaaet faa grove dronologiffe Feil og overladt fig til faa urimelige Gisnin- 
ger, fom dem, vi ovenfor Have omtalt. For øvrigt fres det, at Don Philip 

iffe felv undertegner i hiint Brev af 10de April, hvoraf man maa formode, 

at han firar efter Brylluppet har begivet fig bort fra Hoffet til et eller an- 

det Len eller Herrefæde. 

1) Haafon Haafonsfjøns Saga Cap. 296. N 

2) Matthæus Parif. S. 653. Ferreras, (VI. 253) taler om *Uroligheder 

hjemme, ber foraarfagede at Der ej. blev noget af Toget til Jtalien, og at 

— 



186 Haafon Haafonsføn. 

ninger, om bvilfe Sagaen taler, egentlig gjaldt Italien, og at det var 

til et Fog i dette Land, for at erbverve Kejferfvonen, at han egentlig 

ønffede Kong Haafons Biftand, men at han før de norſke Geſand— 

ter, der vel funne have nævnt om Haafons Ulyſt til at have nøget med 
de tydfte Unliggender at kaffe, tun foregav at ban agtede at befrige 

Maurerne. Naar Kong Haafons Fropper førft vare fomne til Spa- 

nien, var Det tidsnok at aabenbare den fande Henfigt med Toget. Denne 
Formodning give De ovenfor berørte ufuldftændige Antydninger temme- 

fig Grund til-at antage, og vi forftan beraf, bvorfør Forbundet med 

Kong Haafon maatte være Alfonſo faa ønffeligt  Maurernes Angreb 
paa Cordova gjorde bans Foreqivende til virkelig Sandbed. Han vifte 

før øvrigt de norffe Gefandter: ftor Liberalitet, tbi foruden at ban den 

hele Tid holdt dem frit paa fin Betoftning, forærede ban Dem og en 

Sum af 960 Mart veent Sølv til Nejfepenge '). 

Gefandterne fynes at bave forladt Spanien iffe længe efter Bryl- 

fuppet. Men de vendte ikke alle ſtrax tilbage til Norge. Ivar Engle- 

føn og Thorlaug Bofe med flere Droge til Jerufalem, og paa Denne Rejſe 

døde Ivar; FTborlaug Dderimod fom lytfeligt tilbage igjen til Norge, 

hvor Kongen fremdefes brugte bam i Gejfandtffaber. De øvrige begave 

fig vel bjemover, men av forffjellige Veje. Broder Simon, Lodin Lepp 

og Aamunde Haraldsjøn droge til Bands lige fra Spanien paa et Han- 

delsfartoj (Ivar Engleſon benvttede ſandſynligviis det norſke Skib, hvor— 

paa han var ankommen, lige til Jorſaleland), og anfom til Bergen ud 

paa Sommeren 1258 *). Biſkop Peter fones at bave indjftibet fig i 

Flandern, og fom til Norge lidt fenere end hine.  Formodentlig have 

Da og flere af De Damer, der fulgte med Chriſtina, under Biſkop Pe- 

ters Beſkyttelſe vendt tilbage til Norge. 

Biffop Peter og De øvrige Gefandter aflagde, fom det forftaar fig, en 

udførlig Beretning for Kong Haafon om bele deres Rejfe, og hvorledes 

alt var tilgaaet. De funde iffe nokſom berømme den venlige og bæder- 

Forholdet mellem han og hans Brødre, navnlig Don Henrik, var misligt, 

men ber anføres ingen Hjemmel, og dette tør maaſkee faaledes vg være en 

felvgjort Gisning, fom faa meget andet i den fpanffe Hiftorie. 

1 Haafon Haafonsføns Saga Gap. 296. 

2) I Haafon Haafonsføns GSaqa ſtaar der førft, at Gefandterne fom hjem 

om Høften, men fiden, at Biffoyp Peter endnu om Sommeren fom til- 

bage til Hamar; altfan maa de dog være fomne hjem ud paa Sommeren, 

hvilfet og ev det rimeligfte, Hvis de have forladt Spanien i April. Sand— 
fynligviis have de vel, under Opholdet i Spanien, benyttet Lejligheden til at 

forrette deres Andagt i St. Jago de Compoſtella.“ Thorlaug Boſe nævnes 

fom fongelig Gefandt til Danmarf i 1262, og er vel føænge- inden den Lid 

fommen tilbage fra Jerufalemsrejfen. 

— 
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fige Modtagelfe, der var bleven Cbriftina til Peel, faavel fom den Gavmild- 

bed, Kong Alfonſo bavde Nift mod dem. De meldte da ogfar om det 

indqangne, eller nærmere paatænkte Forbund, faavel fom om Kong Al— 

fonfos Onſke at Kong Haafon vilde flag ham bi i Den foregitne Kamp 

mod Maurerne; men Haafon var allerede nu fommen over den Tid, da 

ban anfaa fig bunden ved fit Korstogsløfte. Kong Haafon vifte fig el- 

lers erfjendtlig mod Biffop Peter for hans vel udførte Grende, og gav 

bam gode Gater, Da De ſkiltes AD, og Peter vendte tilbage til Hamar. - 

Der har været talt meget om Den fture- Virfning, fom Det nærmere 

Befjendtffab, Nordmændene paa Denne Rejfe fif med Udlandets mere for- 

finede Skikke, Sæder og Literatur ffal hare udøvet paa Forholdene hjemme, 

det man ogfaa i Norge nu ſkal have faaet en mere forfinet Smag og bave 

begyndt at efterligne Udlandets Niddervæfen med  Nidderfpil, Skjolde— 

merfer, og alt det øvrige Filbehor, medens Den gamle Sagaliteratur blev 

fortvængt af franffe Midderromaner og anden lignende udenlandff Læsning. 

Dette forbolder fig dog ikke faaledes. Morge var paa Denne Tid ikfe en 

faadan Afkrog, eller fan affondret fra alle Forbindelfer med Udlandet, at 

Det, De norffe Gefandter faa og borte paa Denne Ferd, ſkulde bave været 

Dem faa færdeles. paafaldende, og bave overraffet Dem faaledes ved fin Ny— 

bed; at man derfra frulde funne datere en formelig Omveltning i den ber- 

ffende Smagq og Levemaade. Tvert imod bave vi feet Exempler nof paa 

det fevende Samfvem, der allerede længe fandt Sted mellem Norge og alle 

De øvrige europæiffe Lande. Vi bave børt om De Gefandtffaber; Kong 

Haafon fendte til og modtog fra Ivdftland, Franfrig og Italien, vg 

om De Pilegrimsz og Korstogs-Nejfer, Der bleve foretagne til Jerufa- 

(em, Rom og St. Jago i Spanien. Men vi funne være overbeviiſte om, 

at for bver en faadan Nejfe, Der i vore ældre Skrifter er omtalt, blev 

Der maaffer Hundreder af Nejfer foretagne, om hvilke Sagaer og Anna— 

fer intet berette, faa at Der vel neppe gif noget Aar hen, i bvilfet itte 

flere Nordmænd, høje og vinge, bavde været paa De ber nævnte Ste- 

Der. Vi vide, I bvilfet nøje Handelsfamfvem og anden Forbindelfe 

Norge ſtod med det nordmannifte England, hvor dog Riddervæfenet med 

tilbørende Skifte, Indretninger og Literatur blomftrede faa vigt, fom 

nogenfteds i Europa. — Og vi have endelig allerede i de før omtalte 

, Strengleifar* og andre Overfættelfer fra den franffe Midderliteratur ') 

feet, bvorledes Denne alt i Beqyndelfen af Kong Hanfons Negjering var 

vel befjendt og yndet i Norge, men uden at førtrænge den nationale, 

bvis Forfald eller rettere Fortrængfel ved anden Læsning er at føge i 

1) Se ovenf. HL. S. 1027. 
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fildigere Sider og tilffrive ganffe andre Narfager, end den ber foregivne *): 

Faa Aar efter, i 1262, fee vi Lodin Lepp, ledfaget af en vis Haafon 

Eyſil, paany rejfe til Syden, denne Gang lige til Sultanen af Tunis, med 

Falfe og andre norfte Rariteter. Saaledes ftod Norge, i det mindfte 

under Kong Haafons Negjeringstid, i den meſt levende Førbindelfe * 

de fjerneſte Egne 2). 

Chriſtinas og Philips Egteſkab blev iffe langvarigt. Hun døde 

nemlig allerede i 1262, 28 Aar gammel 3), og det lader ikke til, at 

bun fødte ham Børn. De fpanfte Hiftorieffrivere, der: have 'opfundet 

den Fortælling, at hun havde været beftemt for Kongen felv, men maatte 

fade fig nøje med hans Broder, fuldftændiggjøre den ogſag ved at tilføje, 

fom ovenfor nævnt, at Harme over ftuffede Forventninger: og frænket 

WGrajerrighed fremffyndte hendes Død. Saaledes fan det dog, efter hvad 

vi nu have feet, ikke forholde fig 5. Men derimod tør Det nok være - 

muligt, at bendes Egteſtab med Don Pbilip var ulvkfeligt, - og at der 

fanfedes dog ligger noget til Grund for hint Udſagn. Philip bavde 

jo visfelig iffe egtet bende af Kjærlighed, men alene for at føje fin Bro- 

Der, ban bar maaffee bebandlet bende ligegyldigt eller uvenligt, faa at 

hun i det fremmede Land, langt fra Frænder og Venner, uden nogen 

Beffvtter at bolde fig til, bar følt fig ene og forladt, vg tilbragt førgelige 

Dage. Nogle Aar efter pendes Død (1270) finde vi Don PHilip i anden 

bar Opftand mod fin Broder 5); det er iffe  ufandfynligt, at Forboldet 

mellem dem allerede tidligere var mindre godt, og at Dette maaſkee paa 

1) Ghriftinas Rejfe til Spanien er fenere gjort til Vebhifel for Indledningen til 

den faafaldte Blömstrvallasaga, der behandler Gpifoder af den tydffe Sagn- 

freds om Didrif af Bern m. m. Men Forfatteren har viift fig aldeles utyn- 

dig i Hiftorien og Sagaens vette Sanmenhæng. Han lader den Fyrfte, der 

fendte Gefandter fra Spanien til Norge, være Kejfer Frederif; Gefandtffabet 

fom i Haafons 20de Negjeringsaar (altfan 1237); i Spidſen for Ghriftinas 

Følge var en Bjarne af Nidaros ,er mestr hefir verit fyrir Noregit; de tre 

af Kejferens Brødre; mellem bhvilfen hun valgte, vare Billjam, Henrif og 

Herman; hun valgte den fidfte, vg ved ——— hørte Hr. Bjarne det 

Aventyr, fom føden berettes, læfes paa Tydft, famt bragte det føden til 

Kongen i Norge. Ult dette maa være opdigtet; Forfatteren har fun føfeligt 

ført noget om Ghriftinas Giftermaalshiftorie, og fejlev i alle Enkeltheder. 

Se Blömstrvallasaga, udgivet af Th. Mobius. 

2) Haafon Haafonsføns Saga Cay. 313. 

3) De islandſke Annaler, ved dette Aar. 

2) GSaaledes Maslane, I. c., Florez, Reinas Catolicas, 11. &. 592. 

5) Ferrerag, VI. S. 285. pe Davila ffulde Don Philip have gjort Opftand, 

fordi Kong — ikke holdt det Løfte, han gav Philip, da denne egtede 

Chriſtina, nemlig at overlade han en Deel af Riget. Men det lader itte til 

at dette JForegivende grunder fig paa pofitiv Hjemmel. 

— 

— 
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Den ene Side fan have bidraget til at gjøre Pbilip feed af Den Huitru, 

hans Broder af politifte Grunde bavde paatvunget ham, medens Det paa 

den anden maatte gjøre det vanffeligere for Alfonſo at tage fig faaledes 

af bende, fom ban ellers maaſkee bavde villet. Don Philip giftede fig 

fan Var efter Gbriftinas Dod paanv med Eleonora af Caftro, Datter 

af Don Nodriqo Fernandez De Caftro, Vicomte af Cabrera '). Don 

Pbilip afgif ved Døden i Sevilla den 28de Movember 1274, og ftal 

efter em Beretning ligge begraven tilligemed fin anden Huſtru, Der Døde 

Navet. efter, i Sognekirken i Villafirga '), efter em anden i Kloſtret San 

Felices de Amava, der endnu er til i Burgos. Stedet, hvor Chriſtina 

Haafonsdatter blev begraven, fjendes Derimod iffe med Sitterbed. Nogle 

mene at bun blev begratven i Covarrubias Klofterfirfe, hvor Der findes 

en fmut Marmor-Liigfteen, om hvilfen det er almindeligt Sagn der 

i Ganett, at en danff Konge ffal bvile derunder *). Da ingen Danft 

Konge nogenfinde døde eller begroves i Spanien, medens vi Derimod 

have feet, bvorfedes man allerede temmelig tidligt begyndte at falde Chri— 

ftina en danſk Kongedatter, torde biin Mening bave meget for fig, faa 

meget mere fom Philip, efter hvad vi have nævnt, tidligere indehavde Co— 

parrubias Klofter fom Præbende, og maaſkee vedblet at beholde det i 

denne Gyenftab, eller fom et Slags Forlening, endog efter at han ved fit 

Giftermaal var traadt ud af Den ygejftlige Stand. Een Grindring have vi 

endnu tilbage fra Gbriftina Haafonsdatter: Det er et ſmukt indbundet. 

Pſalter med tilhørende Kalendarium, Der nu findes i Det kongelige Bi- 

hliothet i Kjøbenhavn. Ved Slutningen af Kalendariet ſtaar Der tilffre- 

vet med en temmelig gammel Haand: „Dette Pſalter ejede Jomfru 

Chriſtina Haafonsdatter”. - Andre Paategninger vife, at det i anden 

Halvdeel af det 14de Warbundrede tilhørte Den mægtige Hr. Erling Vid- 

funnsføns Datter, Fru Ingebjørg af Gifte, Der var gift med Hr. Siq- 

ud Haftborsfon, Kong Haafon Maqnusføns Datterføn; og at Fru 

Ingebjørg igjen forærede Den til fin Svigerdatter, Fru Sigrid Grlends- 

Datter fra Losna, Der førft var gift med bendes Søn Haafon Sigurds— 

føn, fiden med en foenff Mand ved Navn Magnus Magnusſon *). Bo— 

1) Sfriftlig Meddeling fra det fal. fpanffe hirtoriffe Afademi. Villaſirga (egent- 
lig Villa Alcazar de Sirga) fral ligge 2 ,leguas* fra Garrion de los Condes. 

?) Berganza, Antiguedades de Esp. Il. Bag. 155. Covarrubias er en liden 

By, der ligger omtrent 3 norffe Mile fydøftenfor Burgos. 

3) Bogen fører nu det No. 1606 qu., i den ældre Haandjfriftfamling paa det ftore 
fongelige Bibliothef i Kjøbenhavn. — De her nævnte Paaftrifter, der eve til- 

føjede ved Slutningen af Kalendariet, Iyde nøjagtigt faaledes: fom følger. 

Forſt med en ret god og øvet Haand fra c. 1400: . Hustru Sigridh Erlendz 
dotter a mik vel matu sia mik — (Slige Angivelfer af en Bogs Gjer: NM. 

R 
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gen har rimeligviis fremdeles holdt fig blandt Giffe-YEttens fenere De- 

feendenter, indtil Godſet adfplittedes. Den tilhørte fenere den bekjendte 

Peder Syv. Da den nys nævnte Fru Ingebjørgs Fader, Hr. Erling 

Bidfunnsføn, var en Sønneføn af Margrete Nitolasdatter i Gifte, hvis 

i Maret 1254 afdøde Farfader, Peter Paalsſon i Gifte — faafremt 

ellers vor tidligere opftillede Formodning er rigtig — var fjødeligt Sy— 

ffendebarn til Dronning Margrete, ev det iffe ufandfynligt at Ghriftine 
ved fin Afrejfe bar foræret Bogen til fin Slagtning Margrete Nikolas— 
datter fom en Afmindelfe, og at den fanledes er fommen til at tilhøre 

Denne mægtige YS. 

19. En ny Fronfølgelov og andre vigtige Lovforbedringer vedtagne paa 

Riqsmøde i Ehrondhjem. - Uenighed mellem Kongen og Gifebiffoppen om 

Befættelfen af Hamars Viffopsftol. 

Da Kong Haafon om Høften 1259 var fommen tilbage fra fit 

Danmarfstog, tilbragte ban Vinteren (1259—1260), fom Det ovenfor 
Jag pA * * — fi 

er nævnt, i Bergen. — Samme Vinter døde Biſkop Peter i Hamar *), 

og Spørgsmaalet om Bejættelfen af Den ledige Biſkopsſtol gav Anled— 

ning til nye Ubebageligbeder mellem Grøebiftoppen og Kongen, faaledes 

ſom vi i det følgende ſkulle berette: Da Vintven var omme, drog Kong 

Haafon med fin Søn Kong Magnus til Gøta-Elven, og boldt et nvt 

N. å mik, vel måttu sjå mik, ere fra hiin Tid meget almindelige: Bogen 

jelv indføres fom talende, og undertiden følge endnu flere Riim).  Dernækt, 

med en meget nøvet Haand og uorthographift Sfrift: Pana saltar ate jynfru 

kristinu doter hakvna.k. gaf frv ingibior Ellin. doter sem gefe gvd henne 

vel at niota saltarens ok halfy bet...as..r.... (hallu betr åstar?) 

mans sins. Naar man i et Brey fra Haafon Sigurdsføn 1391—92 (Dipl. 

Norv. I. No. 537) Iæfer, at han i 1391, da hans Huftru Sigrid laa i Bar- 

feljeng med Datteren Ingebjørg, deres førfte Barn, blandt andre Gaver for 

ærede hende ,et guldforfiret Pſalter fom hans Moder (Fru Ingebjørg Grlings- 

datter) ejede” fan man vanffeligt lade være at tænfe paa dette Pfalter, ffjønt 

vet rigtignof i hiin Paateguing ftaar at Fru Ingebjørg felv forærede Sigrid 

det; men dette funde vel og forftaaes faaledes at hun havde ladet Sønnen frem- 

bringe Gaven til Svigerdatteren, og at Haafon Sigurdsføn å hiint Document ej 
brød fig om at forklare det egentlige Forhold ganffe omftændeligt. Paatequin- 

gen funde da være ſkeet af Fru Ingebjørgs egen Haand, hvilfet den uorthogra- 

phiffe Bogftavering fynes at beftyrfe. At hun tilføjede , Dette Bfalter aatte 

(ejebe) Jomfru Ghriftina Haafonsdatter" ffede vel for at forhøje Bogens Af— 

fectionsværd. Det er en fulbfommen Misforftaaelfe, der ſtrider imod Paateg- 

ningens tydelige Ord, naar enkelte Have villet forklare den fom om Ghriftina 

ffulde have ffjenfet den til Fru Ingebjørg; thi , Fru Ingibjörg* flaar tyde- 
ligt nof i Nominativ, og hun fevede 100 Aar feneve end Ghriftina. 

i I 

) Haafon Haafonsjøns Saga Gap. 299. Jslandffe Annaler, ved 1260. 
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Møde med Byrge Jarl. Paa dette Møde, figes Der, gik det meget 
venffabeligt til mellem dem. Jarlen og bans unge Sønner var til Gje- 

ftebud bos Kongen, foruden mange andre anfeede Mænd; De Ényttede endog, 

fom det beder, en Venftabsforbindelfe fan faft, at ikkun Døden ftulde funne 

adftilke dem, ligeſom de ogfan aftalte, at de den førftfommende Vaar eller 

Sommer ſkulde holde et fiqnende Mode. Efter al Rimelighed blev 

Denne Sammenfomft holdt vg den nærte aftalt i Anledning af de Uvolig- 

beder, fom atter begyndte eller tegnede fig til at begynde i Danmark; 

tbi Ertebiffop Jakob gjorde ber fremdeles Kvalm, og i Lobet af Aaret 

ffal Fyrſt Jaromar, der foregagende Mar ved Kong Haafons Nærmelje 

ffeæmmedes bort, paany bave viift fig i Danmark og berjet frogteligt i 

GStaane, bvor ban omfider, efter et viftnok ikke paalideligt Sagn, ftal 

have fundet fin Dod for en Kvindes Haamd '). - Men Kong Haafon 

havde desuden andre, bøjft vigtige Anliggender paa Hjertet, til hvilke det 

var nødvendigt, eller i Det mindfte trygt, at fifre fig mod enbver Hin- 

dDring fra Byrge Jarls Side. Tiden var endelig fommen, Da en 

Konge-Arvefov, qrundet paa De nu almeengjeldende Prineiper, fornem- 

melig om den egte Fodfels abſolute Forvet, kunde iftandbringes og ved- 

tages uden at ftøde an mod Nogens JInteresfer, da Magnus var enefte 

Søn, og ingen uegte Defcendenter af Kongebufet fandtes, fom funde 

gjøre ham Rangen ftridig. Alligevel er det iffe ufandfvnligt, at Byrge 

Jarl, ſom Morfader til Den unge Junfer Sverre, kunde anſee fig for- 

pligtet til at varetage Dennes Rettigheder, og proteftere mod enhver faadan 

Ordning af Tronfolgen, at Sverre og hans Defcendenter vilde blite 

udelufte, hvis Maqnus efterlod egtefødde Sønner, og hans Linje ved- 

figeholdt fig uafbrudt. Kong Haafon maa Derfor bave anfeet Det 

1) De annaliftiffe Optegnelfer herom ere højft mangelagtige; af ældre Kilder 

er der fun to (Ghron. i Ser. rer. Dan. V. 229 og 571), der fige at han 
blev dræbt af en Kvinde (Den fidfte tilføjer turpiter); naar Petrus Olai 

figer at han blev fvalt (Ser. rer. Dan: I. 186), og Suitfeld (S. 260) at han 

blev ſtukken med en Kniv, da er vel dette fun deres egen Gisning, ligefom 

Det egentlig ogfaa fun ev Huitfeld, der vverhoved verd noget om, at Jaro- 

mar i dette Aar vifte fig i Danmarf. Men da han, fom tidligere viift, 

urigtigt henfører Bornholmstoget til dette Aar, torde det vel og hænde, 
at den hele Tale om noget Tog, fom Jaromar i 1260 ffulde have foretaget 

til Danmarf, famt om hans Drab i dette Land, er urigtig, ifær da de ellers 

paalidelige Rykloſters- og Esromskloſters-Annaler fejlagtigt henlægge Ja— 

rømars før omtalte Gjælandstog og Neftvedflaget til 1260 i Stedet for 

1259: en Fejltagelfe, der igjen funde have bragt Huitfeld til at antage to 
SIndfald af Jaromar i fyende paa hinanden følgende Aar i Stedet for evt. 

Muligt altfaa, at Jaromar flet iffe var i Danmarf 1260, og at han døde 

hjemme i fit eget Jyrftenpømme. For Reften er hans Død i 1260 vis, faa- 

«vel af de islandffe Annaler, fom af flere Divplomer, fe Suhm X. 410. 
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uomgængeligt nødvendigt at erbverve Byrge Jarls Samtyhkke til en faa- 

dan Ordning af Arvefølgen, at Junfer Sverre førft efter Magnus's 

Død fom i Befiddelfe af Tronen, thi hvorvel Dette var i Overeensjtem- 

melſe med norſk Vedtægt, og allerede godkjendt ved Magnus's Opbøjelfe 
til Kongeværdigbeden, ev Det ikke Derfor fagt, at Byrge Jarl frulde 

ville erfjende nogen UAfvigelfe fra Den ellers almindelige Regel, at ældfte 
Søns fdfte Søn gaar foran ældfte Søns yngre Broder, fær Da han, 

pris Sverre endnu fom Barn fom paa Ironen, Derved fel funde fomme 

til at faa ftørre Indflydelſe Norge. Kong Haakon tænkte derhos, fom 

man af Det følgende fan flutte, paa at bringe Magnus's Giftermaal i 
Orden faa fnart fom muligt efter at FIronfølgen var fajftfat, og Hvad 

enten det nu allerede var forelobigt aftalt ved Fredsflutningen til Kjø- 

benbatvn, at Magnus ftulde fan Ingeborg, Kong Erik Valdemarsføns 

Datter til Egte, eller Kong Haafon førft nu kaftede fine Øjne paa bende, 

maatte Det være Han magtpaaliggende at ftemme Byrge Jarl qunftigt for 

denne Plan, Da ogſaa han havde en lignende fore med Henfvn til fin Søn 

Kong Valdemar. Af bvad der ovenfor efter Sagaens udtroftelige Ord 

berettes, maa man flutte at Byrge Jarl maa have været Venligheden og 

Fyjeliqbeden felv. Men da vi i det følgende ville erfare, at bans For- 

bold, netop med Henſyn til Magnus's Giftermaal, var hojſt befynderligt, 

for iffe veent ud at fige mistænfeligt, funne hans gode Forfifringer 

til Kong Haafon derfor iffe have haft ftort at betyde Om Kong 

Haafon bar gjennemftuet ham eller ej, nævnes iffe, men i alle Fald ſy— 

neg ban faa vidt muligt at have overboldt Venffabeligbedens ydre For- 

mer. Fra Mødet med Jarlen vendte Hanfon og Magnus tilbage, førft 

til Funsberg, bvor ban bavde Den Sorg at mifte en af fine ftadigfte 

Ledfagere og Naadgivere, Biftop Henvit i Hole, om bvilfen der i det 

følgende vil blive handlet udførligere. Fra Funsberg begave Kongerne 

fig til Bergen, og derfra til Fbrondbjem, hvor han gjerne vilde ind- 

treffe til Olafsvafetid, fandfynligviis for i god Mag at funne forberede 

De vigtige Anliggender, der nu ſkulde førbandles paa Froftatbing. Ii 

, foruden at Konge-Arven, fom det ovenfor er meldt, frulde faftfættes, var 

dDer og flere og vigtige Forbedringer i Den private Lovgivning, der nu 

ffulde ordnes og vedtages, ej alene for Froftatbingslagen, men for Det 

hele Land, hvisaarfag Kongen lod tilfige De øvrige Biffopper og Præ- 

fater, Lendermændene, Stallarerne, Lagmændene og Hivdmændene, at ind- 

finde fig i Throndhjem faa talvigt fom muligt til -et Nigsmøde, der 

ftulde fættes i Forbindelfe med Froftatbinget 1). Under disfe Omftæn- 

1) I Haafon Hanfonsføns Saga Gap. 303 ftaar der fun, at Kong Haafon om 
Sommeren 1260 foor til Froftathing, og der afgjorde Kongs-Sager (d. e. offentlige 
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Digheder maatte det falde ubelejligt not, at Kongen befandt fig paa en 
fpendt Fod med Erfebiftoppen, der dog ved De foreftanende Forbandlin- 
ger maatte hate en faa væfentlig og afgjørende Stemme. De havde ikke 

feet binanden fiden Sommeren 1257, da Magnus fif Kongenavn. I 

1258, og vimeligviis ogfan i 1259, vilde Einar, fom det udtryffeligt 

figes, iffe begive fig ſydover til Kongen, fordi de fidft havde ſkilts ad fom 

Uvenner. Og juft fom de nu flulde mødes, gjorde Erfebiffoppens 

Forhold i Anledning af Hamars Biſkopsſtols Bejættelfe Kongen faa 

opbragt paa bam, fom ban iffe i lang Id fynes at have været paa 

noget  Mennefte. Chorsbrodrene i Hamar havde iffe funnet blive 

enige om Walget, og Da Den canonift beftemte Tid af tre Maane- 

Der var gaaet ben, uden at nogen ny Biffop var bleven valgt, tilfaldt 

Provifionsretten Erkebiſkoppen. Denne var vel forefømmende nok til 

atfer at overlade Chorsbrodrene Valget, men udpegede dog fom en Mand, 

ban gjerne ønffede valgt, en Cborsbroder ved Navn Lødin, hvilken ikke var 

Kongens Ven, faa at hans Opbøjelfe paa Biffopsfjtolen maatte være Kongen 

meget imod. Alligevel blev ban valgt, og dette maa, fom man fan beregne, 

juft være indtruffet ganføe fort Tid førend Kongen rejfte til Throndhjem, 

faa at ban ved Sammenfømften med Grøebiffoppen maatte have, bvad 

ban anfaa for en bam af Denne tilføjet Fornærmelfe, i friſkt Minde. 

Man fif ogfaa ftrar ved hans Ankomſt til Nidaros fer Beviis not paa, 

Anliggender). Meni Håkonarbök Gav. 9 ftaav der udtryffeligt, at Kongearveloven 
blev vedtagen „med Samtyfte af Kong Magnus, Grøebiffoy Ginar, alle de andre 
Lydbiffopper, Lendermænd og lærde Mænd, Stallarer, Lagmænd og alle haand— 

gangne Mænd, der da vare tilftede, famt alle Froftathingsmænd”. Uagtet Ordene 
„ſom da vare tilftede” nof funde tages fom om de fun gjaldt de haandgangne 
Mænd, fynes de dog med frørft Rimelighed at maatte udftræffes til alle de 

qejftlige og verdslige Stormænd, fom fiden nævnes, ifær da der udtryffeligt 
ftaar ,alle Lendermænd". Ligeledes nævnes i Cap. 30, hvor det famme Møde 

omtales,  Lybbiffopperne, lærde Mænd, Lendermænd ov. ſ. v.“ Man funde 

maaffee tage bet i den Forftand at Kongen foreløbigt havde raadført fig med 
hine Mænd, førend Sagen fom fore pan FJroftathing, men dette ligger dog 

iffe egentlig i Ordene, og det var heller iffe Skik og Brug, hyorimod vi nu 
allerede have feet Grempler paa at flige almeenvigtige Unliggender, fom De her 

nævnte, netop behandledes paa almindelige Rigsmøder, for at faa dem debatte- 

rede og vedtagne for hele Riget under eet. Ut Sagaen intet nævner om noget faa- 

dant Møde, har intet fynderligt at betyde, thi den er juft her meget fortfattet. 

Og vift er der, at der er intet, enten i Sagaen, eller i Diplomer, der ftrider 
mod Antagelfen af et faadant Møde, fom f. Gr., at en Bifføp paa den Tid 

ffulde have opholdt fig andenfteds, e. a. D. Sagaen omtaler neppe engang 

Biffopperne paa denne Tid; vi erfare f. Er. flet ilfe af den, at Biffoppen i 

Bergen ſiden 1256 heed Veter. 

Mund, Det norffe Folks Hiſtorie. IV. 13 
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hvor opbragt ban var. Da hans Stiv ſkulde [ægge op i Nid-Elven, 

blev det af Strømmen drevet hen mod Øren lige over før Bakte, og fom 

paa Grund. - Grøebiffoppen var ftrar paa Ferde, roede til, og gjørde ivrige 

Anftalter før at faa Stibet flot, men Kongen frabad fig Hjelp af bam, og 

fød fun fætte Støtter under Det, for at Det ej ſkulde fantve, naar Fjæren 

indtvaadte. Ved Flodtid blev det flot og fom løft, faa at Kongen funde 

fægge ind til Byen. Her blev han modtagen af Erkebiſkoppen med en 
bøjtidelig Procesfion. Men paa den ene Side af Ertebiftoppen gik den 

før omtalte Lodin, Der juft var fommen til Byen '), enten, ifølge Kon- 

gens Indkaldelſe til Biftopperne, eller, hvad der var vimeligt, for at 

fade fig indvie; Synet af ham maa bave været Kongen færdeles mod— 

bydeligt. Efter Den Tids Skik og Brug føulde baade han og Erkebi— 

ffoppen fysfe Kongen. Dette ffede ogſaa, og Denne fandt fig vel Devi 

fom en uundgaaelig Ceremoni, men, beder det, Lodins Kys var ikke 

fynderlig bjerteligt. Kongen havde iffe været fænge i Byen, førend ban 

og hans Søn Magnus havde en Sammenfomft med Erfebifføppen an- 

gaaende Biſkopsvalget i Hamar. Kongen protefterede aldeles imod Lod- 

ing Valg, Grøebiffoppen vilde Derimod iffe høre om andet end at Lodin 

ffulde være Biftop. De kunde iffe fomme til Enighed.  Frætten blev 

overbaands beftig, og da Erfebiffoppen iffe vilde give efter, appellerede 

Kongen omfider fil Paven, bvorover igjen Erkebiſkoppen blev yderſt for- 

bitret. Kong Magnus og andre fælles Benner af Kongen og Erkebi— 

ffoppen føgte nu at megle Fred, medens Lodin fandt Det vaadeligft at 

drage fig tilbage, og frafige fig Valget. Den, fom Kongen ønffede til 

Biftop, var hans Klerf Gilbert, der tidligere havde været Archidiaco— 

nus paa Hjaltland, og Hvis Navn vifer at han maa bave været en 

Gfotte.  Omfider lykkedes det Kong Maqnus at bringe en Sammenkomſt i 
Stand mellem fin Fader og Grfebiffoppen, ved bvilten Sammenkomſt 

ogfaa Den nys nævnte Gilbert, faavel fom Biſkop Ridard af Sydero— 

erne ?), Der fandfynligviis bavde indfundet fig til det foreftanende Møde, 

vare tilftede; og da Kongen fremdeles holdt paa, at Gilbert og in- 

gen anden féulde have Biftopsftolen, gav Erkebiſkoppen endelig efter 

og valgte ham. Men da Sagen nu engang var appelleret til Paven, 

fendtes Gilbert felv til Den pavelige Curie med Breve bande fra Kongen 

1) Siden det udtryffeligt figes, at Lodin- ,var fommen til Byen", maa man 

flutte at han var Ghorsbroder i Hamar, ej i Nidaros; i den frodholmffe 

Goder ſtaar ogfaa udtryffeligt ,körsbrodir i Hamrif, 

2) I Udgavens Text ftaar ,Biskup af Suörheimum*, bhvilfet fidfte øjenfyntigt 

maa være Skriv- eller Læfefejl for ,Subreyjum*; hvad der ogfaa faar i den 
ftodholmffe Goder, og rimeligviis ogfaa i Flatøbogen og GSfaalholtsbogen. 
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og Grøebiffoppen, hvori de meldte at De begge ønffede ham udnævnt. 

Dermed var denne Sag for det førfte afyjort '). 

Uenighbeden angaaende Dette Valg bindrede Dog iffe Kongen og Cr- 

febiffoppen fra bæderligt at virfe fammen paa Nigsmødet og Froſta— 

tbinget til Den offentlige og private Nets Forbedring, faaledes fom vi 

ovenfor bave antydet. Maaſkee at Irætten om Hamars VBiffopsjftols 

Bejættelfe ogfaa allerede var bilagt, Da De øvrige Deeltagere i Rigsmo— 
det indtraf til Byen, og Forbandlingerne funde tage fin Begyndelſe. 

Hvorledes disſe førtes, er ikke optegnet, men vi fjende NRefultaterne. 

Paa  Froftatbinget, hvor enten Kongen efter forud afholdt Nigs- 

møde begav fig ben og, fom det figes, ordnede Kongens Sager, eller 

bvor maaffee endog Rigsmodet felv boldtes, blev Kongearvefølgen be- 

ftemt ved en ftviftligt optegnet Af. Denne Akt findes endnu optagen I 

Det førfte Udkaſt til en efter Norges Lovgivning lempet Lovbog for Is— 

fand, Der fædvanligviis, ffjønt neppe med Nette, tillægges Kong Haa- 

fon; efter Den meddele vi Den ber, Da Det I flere Henfeender ev af In— 

teresfe at fjende Dens Udtryf nøjagtigt. „Den“, beder det, ,jfal være 

Konge i Norge, fom ev Norges Konges ældfte egtefødde Søn, odel- 
baaven til Land og Thegner. Ev iffe egtefød Søn til, da ſkal Kongens 

Søn være Konge, om ban end ikke ev egtefød, og er ingen af Disje til, 

Da ffal Den være Konge i Norge, fom er vdelbaaren og nærmeft i Arv, 

men Derbos af Kongernes Att. Efter Kongens Frafald ſtkal Konge- 

Evnet (Fronarvingen), alle Biftopper, Abbeder, Hirdftjorer og Lagmænd 

med bele Hirden være felvftevnede at føge nord til hans Frænde, den bel- 

lige Kong Olaf, og nævne Hirdftjørerne med fig tolv af De førftandigfte 

Bønder i bvert VBiffopsdømme, og have begivet fig paa Rejſen inden 

Den førfte Maaned efter at De bave fpurgt Kongens Død. Derpaa ffal 

Konge-Gvnet lade tilftevne Øretbing, og ſkal der tages til Konge, famt 

fværge fine Thegner Lov og Net, hvorimod de ſkulle tilfværge ham Land 

og Thegner. Nu om Nogen lader fig anderledes tage til Konge end 

Det her er fagt, Da bar ban forbrudt Fæ og Fred, være i Pavens og 

alle bellige Mænds Forbud, og iffe værdig til at begraves ved nogen 

Kirke; faa og hver Den, Der er med ban beri. Men bvis Hirdftjørerne 

eller Hirden forfømme denne Ferd, Da ere De Landragdemænd (Hojfor— 

rædere) mod Kongen, undtagen hvis fuld Nodvendighed bindrer Dem; en- 

bver opnævnt Bonde, der iffe foretager Denne Ferd, ſkal bode 40 Mei. til 

Kongen. Kongen felv føal efter fljønfomme Mænds Raad afgjøre, hvor 

2) Haafon Haafonsjøns Saga Cap. 299,-302. 

5 
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vidt der fan fige8 at have været uundgaaelig Nodvendighed forbaanden i 
Udeblivelſestilfelde eller iffe. I denne Ferd fare enhver paa fin egen Be- 

foftning, men Kongen ffal dog godtgjøre alle dem deres Udlæg, Der ikke 
have fongeligt Gods under Hænder” 1). 

Man gjenfjender her pjebliffelig meget af den Beftemmelfe med Hen- 
ſyn til Kongearven og Fremgangsmaaden i Fronledigheds-Filfælde, fom 

Erkebiſkop Eyſtein og Erling Jarl fif vedtagne paa Rigsmødet i Bergen 

1164 *), men bet væfentligfte er Dog, fom man feer, forandret. Her ev 

iffe mere Fale om Kronens Ofring til St. Olaf, iffe om Prælaternes 

og De verdslige Størmænds Net til at prøve og gqodfjende Froncandi- 

Daternes Adfomfter. - Høvdingerne paa Fronfølgermødet faavel fom De 

tolv Bønder af bvert Biffopsdømme bave intet andet at beftille end at 

bylde Kongen.  Derimod feer man Det Princip nn bøjtideligt vedtaget, Der 

allerede udtales i biin ældre Avvelov, men med Denne felv var blevet 

tilfidefat, at egte Fødfel faavel fom Førftefødfelsret bar et ubetinget 

Fortrin. Ut den mandlige Linje ſkulde have abfolut Forret for den 

tvindelige, var allerede eldgammel VBedtægt. Kongedommets Udelelighed 

var altfaa ſikret. Derimod indfod man fig iffe paa, fom fenere, nøj- 

agtigt i fjernere og fjernere Led at beftemme Wrvegangen, men bhenvifte 

fun til den gjeldende Lov om Privat-Arv. Hvor vidt nu Junfer Sverre 

Haakonsſon ved Denne Lov kunde anfees udelutfet fra Fvonarven eller 

ej, fommer an paa bvorledeg Ordene Norges Konges wældfte egtefødde 

Son“ ftal forklares. Thi „Norges Konge” fan her være den fidfte 

afdøde Konge, eller en anden, tidligere afdød, retmæsfig Konge. I 

denne fidfte Mening bave Ordene fiffert for Funker Sverres Vedkom— 

mende været tagne, thi Det fynes iffe rimeligt, at hans Faders tidlige 

Død flulde have berøvet ham bans ellers ubeftridelige Met til Sronen. 

Om der end paa den Maade fom til at beftaa tvende kongelige Linjer ved 

Siden af hinanden, meente man vel, at Dette Dog iffe vilde have fyn- 

dDerligt at betyde, da Der jo alligevel alene funde blive Spørgsmaal om 

eet Individ, og man havde Da altid den ældfte at bolde fig til. 

, Denne Att”, figer biint Lov-Udfajt, ,, (od Kong Haafon fætte i Bo- 

gen paa Froftatbinget, nemlig hvo der efter vet Arv bar at være Konge 

i Norge efter den bellige Kong Olafs Lov, med Raad og Samtvike af 

fin Søn Kong Magnus, Erkebiſkop Ginar og alle de andre Lydbifføp- 

per, Lendermænd og lærde, Gtallarer, Laqmænd og alle baandgangne 
Mand, bvilfe Da vare tilftede, famt alle Froftatbingsmændene" *). Uag— 

1) Håkonarbök, Gap. 20. 

2) Ge ovenfor IL. S. 934. 

3) Haafonarbof, I. c. 
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tet Paaberaabelfen af St. Olaf3 Lov her er noget uegentlig, fan man 

dog fige, at den foruden i Det væfentlige at holde fig til den gamle Pri- 

vat-Avvelov, ogſaa udtaler det fra Kong Olafs Tid førengt overholdte Ut- 

veligbedsprincip å Den mandlige Linje. De Forhandlinger, Denne Sag 

vedfommende, der ffede paa Det egentlige Froftatbing, bave agbenbart fun 

beftaaet Devi, at Den allerede af Høvdingerne vedtagne Beſtemmelſe er 

bleven forkyndt for Froftatbingsmændene og af disfe ſamtykt, fom det 

bed, med Thingtag eller Vaabentag. Thi fiden, tilføjes Der, ,fortyndte 

Kong Magnus det famme paa FIbingene i alle Landets Dele, hvor alle 

Norges Mænd faaledes ſamtykkede Dert for fig og fit Uffom med vet 

Ibingtag 
Men foruden Denne vigtige, til Den offentlige Met hørende Uft, fom 

ved denne Lejligbed vedtoges, og fom Kong Magnus fiden forfondte paa 

de andre Ibing, bleve og, fom vi allerede bave antydet, flere vigtige og 

indgribende Netterbøder eller Forbedringer i Den private Lovgivning ved 

tagne. Disſe Forbedringer, Der efter Den tidligere ombandlede Skit ind 

førtes for fig felv, med en egen, i Kongens Mavn forudſkikket Indled— 

ning foran i Lobbogen, og fædvanligviis kaldtes „den nye Lov i Bo— 

aen” *), indtil hans Søn, Kong Magnus, fit en fuldfiændig Lovreform 

tilvejebragt, udgjorde, fan man fige, Den førfte væfentlige Begyndelſe til 

dette ftore Lovrevittons-VBerf. De fynes bovedfageligt at ſtyldes Kong Haa- 

fons egen Omtanfe og Fædrelandsfind, ffjønt fiffert ogfan bans Naadgi- 
vere, og iffe mindſt Erfebiftop Einar, havde Deel dert, ligefom Det na 

turligvits ogfar om Dem beder, at De , bleve vedtagne efter Samraad med 

Kong Magnus, Erkebiſkop Einar, Lvdbifføpperne, Lendermændene, De 

færde Mænd, Lagmændene og Dde forftandigfte Mænd i Landet”. For 

en ſtor Deel gif De ud paa at hemme Det af os allerede oftere omtalte 

Hang til Blodsudaydelfe, der i Stedet for at modarbejdes af den hid— 

til beftagende Lovgivning om Drabsbøder, bvilfet Dog umisfjendeligt var 

dennes Henfigt, tvert imod befordredes Derved. Om Filftanden i dette 
Henfeende giver Den nys nævnte Indledning, bvorved Netterbøderne paa- 

bydes, faavel fom de Motiver, Der bift og ber anføres ved Netterbøderne 

felv, Oplysninger, Der vætfe intet mindre end byggelige Foreftillinger, 

meden8 man Dog paa Den anden Side maa erfjende, at man ej funde 

vente føort andre Forhold fan fort Tid efter en langvarig VBorger- 

krigs-Tid, bvor Lidenffaberne fif frit Spillerum og borgerlig Ovden fom 

ofteft traadtes under Fødder. „De Flefte”, faaledes begynder Kongen 

fin Indledning, ,vide nofføm, hvor megen og mangfoldig Skade de 

flefte Mænds YEtter her i Landet have faaet af Manddrab og De bedfte 

1) Haafon Haafonsjøn Saga Cay. 332. 
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Mands UAflivelfer, hvilket har været mere fædvanligt ber end i de flefte 

andre Lande. Og fordi det førft er betænkeligt og farligt med Henfyn 
til Gud, og Derbos paafører Folfene felv baade Frændetab og Penge- 

fpilde, ligefom Det og er en Skam at man i Lande, hvor bedre 

Sæder herſke, ſkal fpørge at flig Uſkik berffer ber mere end anden- 

fteds: faa bave vi i Samraad med Erfebiffoppen, Lvdbiffopperne, Len- 

Dermændene, de færde Mænd, Lagmændene og andre af de forftandigfte 

Mænd i Landet overtæntkt, hvorledes Manddrabene funne formindftes. 

Og ſynes det os førft og fremft i fin Ovden, at den bellige Kong Olafs 
Lov ftaar ved Magt faaledes fom han bar beftemt, ſtjont det bidtil for- 

mebdelft Begjærlighbed efter Gods ikke tilbørligt har været overholdt, at 

Den, der dræber fagesløs Mand, ſkal bave forbrudt Fæ og Fred, vg 

være utlæg og ugild, bvor ban treffes, baade for Kongen og Fræn- 

der” 1).  Derfom Manddraberen i fin Utlegd eller Fredløshed faldt for 

Kongens Sverd eller for Den Dræbtes Frænder, føulde bans Frænder, 

før faa vidt ban ejede Gods, udrede Fjerdeparten af Bøderne af Dette, 

men funde Da og fordre Trygd og Forlig af Den Dødes Frænder; for- 

fød han Norge, ffulde hans Frænder udrede Fjerdedelen, og Hvis han 

døde udenlands, uden felv at efterlade Formue nok, Halvparten af Bø- 

derne 2). Det var, fom man feer, Privathevnen, Kongen fremdeles ifær føgte 

at forebygge. Vel vare Begreberne endnu iffe faa renfede, at ban ganfte 

funde afffaffe den, men ban føgte Dog faa meget fom muligt at ind- 

ffrænfe den. Det nys nævnte Anfvar for Den bortrømte Manddraber 

par altfaa nu det enefte, der paalaa Frænderne. Det beftemtes end vi- 
dere, at bvis Kongen gav den, Der var bleven utlæg formedelft Drab 

paa fagløs Mand, Landsvift, det vil fige benaadede ban, mod Erlæg- 
gelfen af en vis Pengeſum, faldet Fredfjøb, og ban derhos betalte de 
tilbageftaaende Drabsbøder (Halvparten ſkulde allerede ſtrax efter Drabet 

udredeg af hans Gods, eller bvis dette ep ſtrak til, af bans Frænder) 

ffulde den Dræbtes Frænder ej have Net til at Dræbe bam; denne Net 

indtraadte fun, naar han iffe vilde betale 3). Derfor maatte beller iffe 

den Utlæges Arving, der tog bans Gjendomme i Befiddelfe efter ham, 

fælge disfe, faa fænge hiin endnu var i Live, og bvis han fif Landsvift, 

ftulde alt tilbagegives bam, baade urørligt og rørligt Gods, undtagen 

den oppebaarne Landféyld, der tilfom Brugeren *). Derfom Mogen van- 

ærede en af De fyv Kvinder, bvis VBeffjemmelfe Lovbogen tilod at 

1) Froftathingsloven, Indl. Gap. 3, 4. N 

2) Froftathingsloven, Indl. 1. Haafonarbof Gap. 20. 

3) Froftathingsloven, Indl. 5. Haafonarbof Cap. 17. 

4) Froftathingsloyen, Indl. 4, 5. Haafonarbof, Gap. 16, 17. 
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hevne med Døden, ſkulde Udøveljen af denne Hevn fremdeles ikke medføre 

Utlegd ). Derſom Nogen faarede eller paa anden Maade mishandlede 

fagestøs Mand, og Denne felv eller hans Frænder ſtrax bevnede Freds- 

brudet, førend lobligt Tilbud om Bøder fremfom fra Fornærmeren, faa 

ban paa fine Gjerninger; men Derfom han gjorde et faadant Tilbud og 

ftillede fuldfommen Sikkerhed for dets Opfyldelſe, Da blev den anden 

utfæg, om ban tovede at forgribe fig paa bam *). - Men fremfor alt 

ajaldt det at afftaffe Den af os for omtalte Ufkit, at em dræbt Mands 

Frænder ofte ikke vilde bevne fig paa Drabsmanden felv, om De end funde, 
men Derimod til Gjengjeld dræbte Den bedfte Mand af dennes Et, om 

ban endog var aldeles uſkyldig, eller, fom det beder, „hverken vidende, 

villende eller vedværende Drabet”. „Da“, beder Det, , Den Onde Derved 

netop nyder godt af fin Sletbed og Ufelbed, men Den Uffyldige man 

undgjelde for at han er en brav og anfeet Mand; famt da mangen 

Mand beraf bar lidt ftort UStteffaar, og vi felv miftet vore bedfte Thegner 

i Landet, faftfætte vi berved Ubodemaal og Al-Ejemaal før hver den, 

Der hevner fig paa andre endD Den Der felv dræber eller anftifter Dra— 

bet” 5), med andre Ord: et faadant Drab erklæredes for Nidingsverk, 

Der firaffedes med uigjenfaldelig Fredløshed og Forbrydelje af al Gjen- 

dom, Løft og faft til Kongen. Lignende Straf beftemtes eller manffee 

rettere indffjærpedes for at Løbe bort med anden Manda Kone, hugge 

Haand eller Fod af Nogen med koldt Blod, iffe i Kamp, faavel 
fom før ftørre FIvyverier 5). Derimod vifte Kongen ftor Liberalitet i at 

nedfætte Kronens Sag-Ore eller De Den tilfommende VBøder indtil 

en Frediedeel af Det oprindelige Beløb. Alle de forrige 40 Merferg 

Bøder ſank faaledes ned til det fiden faa bvyppigt forefommende Beløb, 

„8 Griuger og 13 Merter". — Herfra var iffe engang Thegngildet, 

eller den Kongen tilføommende Bod for en Ihegns Drab undtaget. Ii 

uagtet Den viftnof, fom vi bave feet, allerede paa Kong Sverres Fid 
og maaffee en rum Tid forud fun udgjorde 40 Mir., faa fynes Dog 

Dette fun at bave været en Vedtægt uden beftemt Lovhjemmel, bvorimod, 

ved fædvanlige Drab, der ej vare Nidingsdrab, alt hvad Drabsmanden 

ejede i Land og Løsøre, ffulde tilfalde Kronen, paa Odelsjord nær, der 

fun forbrødes ved Nidingsvert. Men Kong Haafon beftemte udtrykke— 

) Froftathingslovens Indl. 7. De fyv Kvinder ere Huftrue, Moder, Datter, 

Syfter, Stifmoder, Sønnefone, Broderfone. 

2) Froftathingslovens Indl. 6. 

3) Froftathingslovens Indl. 8, Haafonarbof, Gap. 20. Nyere Landalov X. Rb. 

4. Haafon Haafonsjønsé Saga Cap. 332. Magnus's nyere Landsl. X, Rb. 2. 

4) FJroftathingslovens Indl. 9, 10. Haafonarbof Gap. 20; nyere Landslov X. 

Rb. 4. Haafon Haafonsføns Saga Cap. 332. 
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figt, ,atffjønt alt hvad Drabsmanden ejede i Land og Løsøre forhen faldt 

under Kongen, undtagen Odelsjord, ffulde Kongen efterdags iffe tage mere 

Thegngilde end 8 Ertuger og 13 Mir. Sølv i løft eller faft; og hvis faft 

Ejendom udrededes i dette Thegngilde, ſkulde Arvingerne, bvis Det var Dereg 
Odel, have Løsningsret dertil i 10 Aar 1). Fremdeles gav Kongen fivenge 

Beftemmelfer med Henfyn til Sysfelmændenes Embedsførjel. Man feer 

af disſe Beftemmelfer faavel fom deres Motiver, at Sysjelmændene ale 

ferede havde gjørt fig ffyldige i for Embedsforfømmelfe faavel fom itile 

fvarende Anmasjelfe og Underflæb. „Ofte“, beder Det, „har Det hændt 

fig, at utlæge Folk bave pludfelig viift fig (medfaldet) i Bygderne og at 
Bønderne have maattet bede til Svysfelmændene for at have bufet og 

bælet dem, faa at dette har været Sysfelmændene til Vinding men Bøn- 

dDerne til Pengetab, medens derimod De, hvis Gjerninger ſkulde bave 

paadraget dem fortjent Straf, ere flupne bort. Derfor ville vi berefter 

at De fongelige Ombudsmænd iffe mindre end de andre, Der i Loven næv- 

nes, ſkulle være pligtige til, med Bøndernes Biftand at afftraffe Dem, 

der begaa flige Udaadsverf, fom nu ere opregnede; og bvis nogen læn- 

ger farer med faadant Bedrageri før Vindings Skyld, det være fig Sys— 

felmand eller Warmand, at ban ikke afftraffer Udaadsmændene, naar ban 

fan fomme til, ffal Sysſelmanden derved være felvfagt fra den Hæders- 

pott, ban betlædte paa vore Begne, og Derforuden bøde 12 Mir. Sølv- 

værdi; ligeſaa Aarmanden, bvis han ej beførger Ufftvaffelfjen. Boden 

tilfalder halvt Kongen, balvt Bønderne" *). Man maa faaledes flutte at 

Sysfelmændene benyttede fig deraf, at Lovbogen fun nævnte , Narmænd” 

føm erecutive Ombudsmænd, til at unddrage fig alle de mere byrdefulde 

og mindre bebagelige eller indbringende Functioner, Der paalaa Disfe, 

meden8 der dog vimeligviis factift iffe længer erifterede Aarmand, eller 

i det bhøjefte fun vderft faa: hvoraf Følgen var, at der flet ikke fandtes 

nogen, fom vilde beførge Forbryderes UAfftvaffelfe, og at Bygderne der- 

ved foruroligedes af Utlæge. Men ved den ber givne Beftemmelje ud- 
talte Kongen tydeligt, at Sysfelmændene med Henfyn til alle erecutive 

Functioner paa Kronens Vegne ganffe traadte i Warmændenes Sted. 

Derhos forbød han enhver fongelig Ombudsmand at paalægge almin- 

delige Ufgifter eller fordre tvungne Gjeftebud; hvis nogen af Høf- 

fighed bød Ombudsmanden til fig, eller vifte bam Fjenefter, var det 

hans egen Sag; men nogen Net bertil befad Ombudsmanden ej *). 

1) Nyere Landal. X. Nb. 5. 

2) Froftathingslov, Indl. Gap. 12. 

3) Nyere Landal. X. Rb. 6. 
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Disfe Retterbøder, hvortil og fom førenge Forbud mod Meeneed og 

Omgang mod Naturen, findes nuviftnof i fin Fuldftændighed fun indførte 

i den ældre Froftatbings-Lovbog, men Indledningen felv er filet til hele 

Norges Indbyggere; og I et fort Indbegreb af De vigtigfte, Der meddeles 

i Den nyere Landslov, given af Kong Haafons Søn Magnus, figes Der 

udtryffeligt, at de bleve givne for Det bele Land '). De eve altfaa viſt— 

1) Dei FJroftathingslovens Indledning in extenso optagne Retterbøder findes 

desværre iffe fænger fuldftændigt i det nyere nogenlunde hele Haandfkrift, 

hvorefter Loven er udgiven, men afbrydes ved den ovenfor omtalte Lacune, 

Art. 13. De 12 Artikler, fom fraa at læfe forud for denne, ere: 1. Jndled- 

ningen, famt Forbud mod Drab paa fagesløs Mand; 2. om at herefter ej 

fænger alt Jordegods og Løsøre ffal betales i Thegngilde; 3.—4. om Bo— 
Der efter den aflivede Drabsmand; 5. Om Landsvift og Fredfjøb m. m.; 6. om 

Hevn og Forlig for Saar eller Legemsfornærmelfer; 7. om Hevn for vanærede 

fvindelige Paarørende; 8. Om Drab af andre end Gjerningsmanden; 9.—10. 

Om Tyveri og Bortløben med andres Koner; 11. om Omgang mod Naturen; 

12. om Sysfelmænds Forfømmelighed og Pligter. Den 13vde Urtifel, hvoraf 

fun de to førte Linjer findes, handler om Manddrab. I Haafonarbof Gap. 

20 findes firar efter den forudffiffede Indledning, at disfe , færegne Veftem- 

melfer” (einkamål) bleve vedtagne paa Froftathing, førft oven uævnte Urt. 8, 

om Drab af andre end Gjerningsmanden; dernaſt Urt. 9 og 10, om Iyveri 

og Bortløben med andres Koner; derimod findes Art. 1 forani Gap. 14, Art. 

2 i Gap. 15, Art. 3 og tildeels Art. 4 i Gap. 16, Art. 5 i Gap. 17, hvorved 

det Dog under Art. 2, Cay. 15 er udtryffeligt bemerket, at den formildede 

Beftemmelfe om Thegugilde ffyldes Kong Haafon, der gav den par Fleres 

Bøn. De øvrige Artifler forefomme iffe i Haafonarbof. Derimod meddeler, 

fom tidligere bemerfet, Rong Magnus's nyere Landalov i 10pe Ufdeling, eller 

Retterbods-Afdelingen, de fer vigtigfte af Kong Haafons Retterbøder, nemlig 

a) om Nedfættelfen af Bøderne til %, b) om Drab af andre end Angjeldende, 

ce) om Lemlætftelfer, d) om Tyveri og Bortløben med gifte Koner, e) om Let- 

telfe med Henfyn til Thegugilde, f) om ulovlige Paalæg. Af disſe Ret— 

terbøder findes den vigtige om VBødernes Nedjættelfe, og den om Lemlæftel- 

fer, iffe i Jndledningen til Froftathingsloven; men her er al Grund til at 

antage, at de have flaaet paa det Blad eller de Blade, der mangle efter Be— 

gyndelfen af Artiflen; ved Beftemmelfen om Thegugilde er ogfaa den Omitæn- 

dighed, at uagtet den ellers næften Ord til andet ftemmer med Urt. 2 i Frofta- 

thingsloven, ftaar der udtryffeligt, at Thegugildet nedfættes til 8 Ert. 13 

Mk., medens Froftathingsloven famt Haafonarbof fun fige ,faa meget fom 

GSfif og Brug er”.  GSandfynligviis har da Beftemmelfen om Bodernes Ned- 

fættelfe, der maa have været em af de fidfte, indeholdt nogle Ord om at denne 

Nedfættelfe ogfaa ffulde gjelde Thegngildet, og ved Redactionen af Udtoget 
har man paa hint Sted indtaget Forandringen. Eller det fam nok være 

muligt, at Beftemmeljen om Bødernes Nedfattelfe or feet fildigere end det 
er omhandlede Møde paa Froftathing, nemlig paa det Thing, Kongen holdt 

t Bergen ſtrax før fin Udfart 1263, og hvor han, fom det udtrykfeligt figes, 

ordnede mange Landet vedfommende Anliggender og indrømmede Bønderne 
i bet mindfte een Lettelfe, (fe Haafon Haafonsføns Saga Gay. 317). Men om 

faa er, at Nedfættelfen førft da har fundet Sted, faa flutter den fig dog 

faa nøje til hyad der allerede var antaget paa Froftathing, at den I det 
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nof og, efter fom Kong Magnus fit dem oplæfte og ſamtykkede paa De 

øvrige Thing, blevne indførte i De bertil hørende Lovbøger, af hvilke vi 

dog iffe nu befidde noget ganffe fuldftændigt Haandftrift; af Gidfiva-Lo- 

ven findes fun et ubetydeligt Brudſtykke, og det enefte complette Haand- 

ſkrift, vi have af Gulatbingsloven felv, bar Dog, fom man feer, inde- 

holdt flere Jillæg ved Enden, der i Tidens Lob ere tabte. Saaledes 

fan man vel iffe ligefrem paaviſe Netterbøderne i andre Lovbøger end 

Froftatbingslagens, medens Der alligevel er faa godt fom Vished for at de 

maa have været tilføjede i Haandftriftet af Gulatbingsloven, fiffert paa 

nogle af de borteblevne Blade. De velgjørende Virkninger af disfe vig- 

tige og for Landets tidsmasſige Udvikling uundgaaelig nødvendige For- 

andringer undlode vift iffe at fpores meget nart, om end iffe Kong 
Haafon felv oplevede Dem. - Maar man vet fætter fig ind i, hvordan 

Filftanden, iſer med Henfyn til den perfonlige Sifferhed, maa bave 

været før Den Iid, og bvad den fiden var, vil man not funne fatte, 

bvilfen Belgjerning Kong Haafon ved Disje Netsforbedringer bevifte fit 

Folt. Men en ftor Deel af Grøjendtlighbeden ſkyldes ogſaa De brave, 

veltænfende Mænd, der virfede med bam til det gode Formal, og 

blandt dem indtager ſikkert Crfebiffop Einar den meſt fremragende 

Plads. 3 

Under Kongernes Opphold i Throndhjem, ja maaſkee endog førend 

deres Ufrejfe fra Bergen, befluttedes det og at gjøre Ulvor af Kong 

Magnus's Giftermaal. Der affendtes et Gefandtffab for at anbolde om 

den Danffe Kongedatter Ingeborgg Haand. I Spidfen for Gejandtffabet 

ſtod en Broder Nikolas, ſandſynligviis Dominicaner. Under De Daværende 

Forhold i Danmarf, da Kongen, Ingeborgs Svyffendebarn, var et umyn— 

digt Barn, og man faaledes endnu ikke vet vidfte, hvo der var hendes 

egentlige Værge, eller fom det i vore ældre Love faldtes, Giftingsmand, 

trøede man at handle fifreft i at benvende fig umiddelbart til hendes 

Morfader, Hertug Albrecht af Saren-Lauenburg '), om ej for andet, faa 

mindfte fan anfees fom et Supplement dertil. Derhos have vi ovenfor feet, 

at Haafonarbof, ffjønt den i Gay. 20 indtager den Indledning, der handler 

om Modet paa Froftathing, dog iffe i dette Gapitel opregner alle de her ved- 

tagne Netterbøder, men anfører enfelte af dem tidligere. Dette vifer, at man 

iffe fan flutte faa meget fra den Dmftændighed, at enfelte Retterhøder udela- 

des paa eet Sted, medens de indtages paa et andet.  Haafon Haafonsføns Saga 

Gap. 332, der i Korthed omtaler Retterbøderne, har, fom man tydeligt Fan 

fee, nærmeft fulgt Udtoget, frjønt den iffe taler noget om Medfættelfen af 

Bøderne. | 

Albrecht havde i fit førfte Egteſtab med Agnes af Øfterrig Datteren Juthe, 

der 1239 blev gift med Grif Valdemarsſon, og efter hans Død med Burchard 

Borggreve af Magdeburg. Anden Gang var han gift med Helene af Braun- 

— 
— 
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dog før at børe, hvad ban vilde gjøre ved Sagen. Til bam vejfte der- 

for Gefandterne, og fremførte deres rende. Men han vilde intet der- 

med bave at gjøre: „min Datterdatter”, fagde han, „er Danff af Fædre 

neæt, og Danerne (det vil altfan fige Den Danffe Formynderregjering) 

raade for bendes Giftermaal.” Strax efter lod ban fine tvende ugifte 

Døtre prægtigt fnvffede træde ind, og foreftilede dem for Gefandterne 

med De Ord:. ,for Dem raader jeg, bvis nogen bejler til dem". Det 

fader dog iffe til at Gefandterne toge nogen Notits af dette Bint. De 

vendte ſtrax tilbage, førtt til Danmarf, uden, fom Det fones, ber at 

benvende fiq til nogen; fiden til Norge, bvor De altfaa endnu ingen 

Beffed funde give ').  Kongerne bavde imidlertid -forladt Throndhjem, 

og taget Vinteropbold, Haafon i Bergen, og Magnus i Stavanger; 

han var nemlig allerede ved Kongens Hjemfomft fra Danmark efter Freds- 

flutningen t Kjobenhavn bleven forlenet med Ryfylke *). Maar han fore- 

tog den før omtalte Rejfe til de øvrige Lagtbing, for at Ffundgjøre De paa 

Froftatbing antagne Beflutninger, og fan Dem ſamtykte, ſiges ikke; Det fan 

Dog neppe være ffeet endnu dette famme Mar, tbi Thingtiden var fiffert 

forbi, inden ban og Faderen forløde Ibrondhjem. — Det er heller ikke 

fet blandt dDe nærmeft følgende War at paapege ef enefte, bvort Det med 

Rimelighed funde være ſteet. Baade i 1261 og 1262 tilbragte Kong 

Magnus, fom det vil fees, Sommeren og Fhingtiden i Vifen, faa at 

han Da I alle Fald ej fan bave været paa Gulatbinget. 

20. Junker Sverres Død. Kong Magnus's Gitermaal og Kroning. 

Under fit Vinteropbold i Bergen (1260—1261) bavde Kong Haa- 

føn den Sorg, at bans Sønneføn, Iunfer Sverre, Døde 3). Han tog 

fig, figes Der, Dette meget nær; men ellers fan det iffe negtes, at vit 

nof mangt et Frø til Ubebageligheder, maaffee endog til indvortes Uro— 

figbeder, Derved fvaltes. Kort efter Sverres Død drøge Kongerne Haa- 

fon og Magnus tilfammen over Sogn vg Fillefjeld til Oplandene for 

ſchweig, og havde med hende flere Døtre, af hvilfe rimeligviis de yngſte, Ag— 

nes og Helene, vare de, hvilfe han foreftillede de norffe Gefandter. Sagaen 

ytrer om ham, at han var en ſtor Høvding, og tiger vigtigt, at har var en 

af de tydffe Valgfyrfter, famt fejferlig Rigs-Drottfete (Trudjep). Han døve 

i Slutningen af det famme Var, Gefandten havde været hos ham, fr Suhm 

RED 

) Haafon Haafonsføns Saga Gay. 204. 

2) Haafon Haafonsføns Saga Cap. 293. 

3) Haafon Haafonsføns Saga Cap. 303. 
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ſiden at begive fig til det aftalte Møde med Byrge Jarl ved Gøta El 

pen. Paa Ringsaker fluttede Erfebiffop Einar, Der juſt fom nordfra, 

fig til Dem, og fulgte med Dem til Tunsberg: et Tegn paa, at Forbol- 

det mellem bam og Kongen nu var bedre end før. J Funsberg traf 

de Broder Nikolas, der juft var kommen tilbage fra fin Gefandtffabs- 

vejfe til Tydſkland, og berettede hvorledes det var qaaet barm hos Het 

tug Albrecht. De befluttede ifølge Denne Beffed ſtrax at benvende fig 

til den Danffe Formvnderregjering, i bvilfen, foruden Enfedronningen felv, 

Grev Ernſt af Gleiden ſynes at bave baft meft at fige; han var gift 

med Ingeborg, en Datter af W8bern Snares Datter af famme Navn og 

Den før omtalte Peder Strangesføn '). Broder Nifolas maatte derfor 

paanv Drage affted, og tilligemed bam Sira Affatin, Kongens Kantjler. 

Hvorfor man bavde faadant Haftvert, var fandfynligvits fordi man ikke 

ret. troede Byrge Jarl, tbi ogſaa ban havde enten anboldt eller agtet at 

anbolde om Jomfru Ingeborgs Haand for fin Søn Kong Valdemar, 

og berom funde man i Norge neppe være uvidende.  Medens Gejand- 

terne vare i Danmarf, begave Kongerne fig til Gøtaelven, for efter Af 

tale at treffe Borge Jarl. Men Byrge Jarl indfandt fig ikke, og efter 

at bave ventet en Stund paa bam, vendte De tilbage til Tunsberg for 

at oppebie Sira Affatins og Broder Nifolas's FIilbagefomft fra Dan- 

mark. Byrges Udeblivelfe var manffee, eller blev vimeligviis i det mindſte 

udlagt fom et Tegn paa en mindre venffabelig Stemning mod Kong 

Haafon. Thi vel bavde ban nu, fom man af de følgende Begivenheder 

fan flutte, ftore Udruftninger føre, Der udfrævede hans Nærværelfe, men 

derfor funde han Dog vel bave fundet Tid til at holde fig Den tidli- 

gere Uftale efterrettelig. Han havde Ddesuden nu Planer, der aldeles 

maatte ftride mod Kong Haafons Politif. Ej alene ønffede ban, fom 

vi have feet, et Giftermaal mellem fin Søn Kong Valdemar og Jomfru 

Ingeborg, men felv tæntte han, Der fiden 1254 var Enkemand, paa at 

egte Kong Adels Enke, Dronning Medtbild, en Svfter af de bolftenffe 

GSrever. Da vi fiden efter erfare at Erkebiſkop Jafob gjorde fig vver- 

ordentlig Flid for at bringe Dette Giftermaal i Stand, bvorved Borge 

Jarl, fom Hertug Eriks Stiffader og De bolftenffe Grevers Svoger, 

ganffe vilde blive Dragen ind i disſes Parti, ligger den Slutning meget 

nær, at ban førft bar føgt at paavirfe Byrge Jarl felv, og bragt Sa- 

1) Se ovenfor, S. 80. Ernſt af Gleidjen var faaledes en Svoger førft af den 

foenffe Konge Knut lange, fiden af Philip Laurentsføn, hvilfe begge vare 

gifte med Helene, en anden Datter af Peter Strangesføn og Ingeborg Ws— 

bernsdatter. De danffe Diplomer nævne Grev Ernſt hyppigt, men man fan 

dog iffe deraf fee, at han egentlig var en af NRigsformynderne, hvilfet man 
maa flutte af den Maade, hvorpaa Sagaen omtaler Ham. 
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gen paa Bane for ham, ifær da det lader til, at Crkebiftoppen i Be— 

gyndelfen af dette Uar opholdt fig en Iid i Sverige '), for at undgaa det 

Uvejr, ban havde paadraget fig ved fin fiendtlige Optræden mod den 

unge Konge og alle Dem, der bavde været med at lade ban krone, 

(Juledag 1259). Han havde nemlig ladet Kongen, Enkedronningen og 

alle de pvrige Ivfe i Ban, fom forfaldne dertil ved Den blotte Qvertræ- 

delſe af bans tidligere, med Bans Truſel ledfagede, Proteft*). At 

Byrge Jarls Forbold- til Haafon, Kong Eriks Ven, ikke var fom . 

man efter De tidligere givne Forfifringer bavde Grund til at vente, og 

at Nordmændene mistæntte bam, ev tydeligt af det følgende. Afkatin 

og Nifolas bragte et gunſtigt Svar fra Enkedronningen, Grev Ernſt og 

Kongedatteren. Der fones ikke engang at bave været Fale om et fore 
føbigt Jaord, men Svaret fød fun, at naar Kongerne vilde fende et 

fømmeligt Gefandtffab for at afbente bende midt i Juli Maaned 5), ftulde 

man paa fin Side førge for at hun ftrar funde Drage affted, udſtyret 

paa Det bedfte. Dette vidner unegteligt om, at Den foreløbige Uftale 

om Giftermaalet allerede tidligere maa bave været truffen. 

Da Fiden fom, udruftede Kongerne Geſandtſkabet, Der fones at 

bave været færdeles glimrende. I Spidfen ſtod Biſkop Haafon i Oslo; 

De øvrige Gefandter vare Agmund Krøfedans, bans Søn Borgar, Paal 

Gaas og Lodin Staur. Biſkoppen bavde en Iyvefesje, Agmund og 

Paal hver fin ftore Drage; Skibenes Untal var i Ult fov, og Mand- 

ſkabet talvigt og udføgt. De ſtyrede til Horfens i Iylland, hvor Kon- 

gedatteren opholdt fig i et nærliggende Klofter, maaftee Rind Nonne— 

flofter ved Skanderborg Sø *). Men man havde nu i Danmark fanet 

andet at tænfe paa end at bortgifte Kongedatteren. Krigen med De bol 

ftenffe Grever var atter budt ud i fuld Lue. Da Hertug Erik efter 

Kongens Kroning fornyede fin Anmodning om at blive forlenet med 

Sønderjylland fom arveligt Len, men Dronningen og De fom foreftode 

1) J de magre banffe Annaler omtales vel Grføebiffop Jakobs faafaldte Lande 

flygtighed til Sverige iffe førend i-1262; men Ribes Capitels Brev af 13pe 

Mai 1261, meddeelt af Suhm X. 417, vifer dog, at Crøebiffoppen paa Den 

Tid var ude af Landet, og da det ej er rimeligt at han var i Lydffland, maa 

det altfaa vel være Sverige, hvor han ogfaa nu opholdt fig. Her havde 

han desuden flere Benner i fine Slwgtninger. 

2) Pave Urbans Straffebrev, Langebef Ser. rer. Dan. V. 610. 

3) En Halv Maaned før Olafsvafa den 29de Juli, altfaa 15de Juli.  Haafon 

Haafonsføns Saga Gay. 305. 

4) Se Daugaards danffe Klofterhiftorie, S. 421. Vel funde ogfan Visſing Klo- 

fter her være meent (1. c. S. 420), men Rinda Klofter fynes at have været 

det anjeeligfte, og altfaa det, hvor det er rimeligft at de føgte hende. 
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Regjeringen i Kongens Navn fremdeles iffun vilde indrømme ham det 
paa Livstid, fired ban til Fiendtligbeder, og fik ſtrax Underjtøttelfe af 
fine Morbrødre i Holften. De Kongelige famlede ligeledes en Hær, og 

trængte ned til det fydligfte af Sønderjplland, hvor Dronningen, Dden 

unge Konge og vimeligviis Grev Ernſt famt alle. de pvrige, Der havde 

noget at fige å Negjeringsanliggender, befandt fig juft paa den Tid, da 
De norſke Gefandter landede ved Horfens. - Disfe traf faaledes ikke en 

enefte, til bvem De tunde benvende fig. De fendte Bud op til Kloftret, 

for at erfare af Kongedatteren felv, om bun vidfte, bvor vidt der var 

truffet Forberedelfer til hendes Afrejſe. Hun fvarede, at efter hendes 

Vidende var intet fleet, men bun affærdigede ſtrax en af fine Fjenere 

til Lejren i det Slesvigffe, før at melde Dronningen Gefandternes An— 

fomft, og børe om bun maaſkee vilde foranftalte det fornødne. Dron- 

ningen fod foare, at bun for Øjebliftet intet funde gjøre ved Denne Sag 

førmedelft Krigen mod Hertugen og Greverne. Og vift er Det, at Kri- 

gen nu maatte ganſke optage bende og De Herrer, der ftode ved bendes 

Side, tbi fandfynligviis frode allerede begge Fun faa godt fom lige 

over for binanden paa Lohede føndenfor Slesvig, bvor det Den 28de 

Juli ), altfaa fun tretten Dage efter Gefandternes Unfomft (bvis Denne 

«ellers ffede til aftalt Tid), og viſtnok fun faa Dage efter at Jomfru In— 

geborgs Bud indtraf i Lejren, fom til et Slag, bvori den Danffe Hær 

feed et ftort Nederlag, og Dronningen felv tilligemed Den unge Konge 

faldt i Fiendernes Hænder. Da de norffe Gefandter faaledes kunde 

ffjønne, at der iffe var nogen Beſked at faa, men at De maatte handle 

efter egen Gonduite, befluttede De med Henſyn til de farlige og trængende 

1) Dagen angives enten fom Vigilien før St. Olafs Dag eller fom Pantaleons 

Dag; begge Angivelfer betegne 28de Iuli. Hos Ditmar, ved 1261, ſtaar St. 

Olafs Dag, 29ve Juli, men dette maa være em Fejltagelfe eller Stjødesløs- 

heds-Fejl. Naar de norſke Gefandter anfom til Horfens den 15be Juli, maatte 

ber dog vel mindft gaa en Dag hen med VBudjendingen til Kloftret og 

tilbage. Sendte nu Jngeborg Dagen efter (den 175e) Bud til Dronningen, 
har vel iffe dette Bud funnet tilbagelægge Vejen i ringere id end et Par 

Dage, altfaa fra 17de til 19de Juli; omtrent ved denne Tid, eller henved 8 

Dage før Slaget, er vel altfaa Kongedatterens Bud indtruffet. Tilbagerejſen 

tog vel lige faa lang Tid; den 21ve eller 22ve Juli er vel faaledes Fæftermaa- 
fet blevet fluttet og Nejfen aftalt; mere end i det højefte tre Dages Frift har 

vel ej været beftemt til Forberedelfen, og Afrejfen har da maaffer fundet 

Sted omfring den 2dde Juli, hvilfet pasfer ret godt med Ankomſten til 

Tunsberg den Auguft. Har GSørejfen, hvad der er meget muligt, fun varet 

et Par Dage, fan man gjerne fætte det hele flere Dage fildigere, hvilket i 

fig felv er det rimeligfte, Da Gefandterne fuarere ere indtrufne efter ben ber 

flemte Tid, end før, og Beretningen felv sjenfynligt tyder hen paa at em af- 

gjørende Kataftrofe var ganffe nær for Haanden ved Hæren. 
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Omſtandigheder at vore et vaftt Stridt. De begave fig perfonligt op til 

Kloſtret, fit Kongedatteren i Fale, og bade hende om at beflutte fig til 

Afrejfen paa egen Haand, overladende Neften til Guds Styrelfe og De- 

res faavel fom Kong Haakons Omforg. Hun havde i Forfningen mange 

- Betænteligbeder, og indvendte ifær, at bun ikke var belavet paa en faa bur 

tig Afrejfe. Men Biftoppen fvarede, at det havde ingen Fare: De vare felv 

forfynede med alt, bvad der udfordredes.  Sandfynligviis havde Gefandten 

nu ogſaa taget flere Damer med, for at de funde være hende til Opvart- 

ning. Omfider fod hun fig overtale. Kong Haaton fæftede. hende bøjti- 

deligt, og Der beftemtes en Dag til hendes Ufbentning, hvis Der imid- 

fertid iffe indføb nogen Beftemmelfe fra Dronningen. Man feer ogſaa 

af det folgende, at bun fovede, ikke at fortælle nogen af fine Omgivel- 

fer, undfagen maaffee nogle faa poalidelige og fortrolige Venner, bvad 

Der nu var i Gjære. Det er vel uvift, om Biſkop Haafon og De øvrige 

Gefandter endnu bavde bort noget om Slaget paa Lobede, men Der var 

en anden Grund, bvorfor De baftede med at faa Kongedatteren afſted: 

Borge Jarl var med en betydelig Flaade anfommen til Ørefund, og lag 

udenfor Kjøbenbavn '), bvad enten det nu var for at hjelpe Dronningen, 

eller fnarere for at iagttage Begivenbederne og befordre fine egne Planer; 
pan bavde hørt at dDe norſke Udfendinger vare fømne til Ivlland, og anmo- 

det Dem om at oppebie bam. Da De vidfte af ban bavdDe anboldt om 

Ingeborgs Haand for Kong Valdemar, troede de ham fun Daarligt, og 

vilde for enbver Priis ſkynde fig bort, inden ban funde afffjære Dem 

FJilbagerejfen. Da den beftemte Dag fom, fod Biffop Haafon fine Folt 

bepæbne fig, fatte nogle til at pasje paa Sfibene, og gif felv med de 

øvrige Gefandter og Det meſt udføgte Mandjtal i fluttet Jrop og med 

fuldfommen frigerft Hodning, fom til en Kamp, op til Kloftret, thi 

Vejen var ikke vet fort og Egnen folferig; De frygtede at Indbyggerne, 

naar De erfarede Deres rende, ffulde ville angribe deres forboldsviis lidet 

talvige Stare. Men alt gif qodt. Da de fom til Kloftret, var Jom— 

fruen ftrar færdig, og begav fig paa Vejen med fine Riddere og Svende, 

famt 8 Damer, medens Prioren var alt før bange for den vædnede Hov 

til at vove alvorlige Indvendinger. Det bele gik faa filt og burtigt 

for fig, at De Danſke ikke vidfte noget Deraf, førend hun allerede var 

fømmen paa Vejen. Endog Midderne, Der ledfagede bende, fik ikfe flere 

Klæder med fig, end De gif og ſtod i. Det var faa godt fom en Bort- 

1) Haafon Haafonsføns Saga Cap. 306. Om Byrge Jarls Søtog til Øre- 

fund og Kjøbenhavn 1261 tales der ogfaa i de esromffe Unnaler, Ser. rer. 
Dan. I. 246. „J dette Aar fom Byrge Jarl til Kjøbenhavn med en fror 
Hær”. 
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førelfe. De git ftrar ombord, fejlede affted og nærmede fig ikke nogenfteds 

Kyſten, førend de føb ind til Funsberg den 2den Augujt ').  FJmidlertid 

havde Kongerne førladt Byen, og begivet fig, Haafon til Bergen og 

Magnus til Stavanger. VBiffoppen affærdigede derfor ufortøvet et Brev 

til Kong Haafon, hvori han meldte bam Kongedatterens lykkelige Un- 

komſt og berettede hvorledes alt var gaaet til, og hvorledes man af Mis- 

tillid til Danerne bavde fundet det vaadeligere at føre hende til Norge 

med et ubetydeligt Følge og i al Simpelbed, end at vente indtil hun 

var bleven udruftet og udftvret faaledes fom det egentlig fømmede fig for 

hendes høje Bord: paa Gjendomme i Danmark manglede det hende for 

øvrigt iffe. Kong Haafon vtrede færdeles Filfredshed med Biffoppens 

Klogffab og Beſlutſomhed *), og glædede fig overmaade ved at høre, at 

Jomfru Ingeborg af fin egen frie Vilje bavde overvundet alle Betanke— 

fiqbeder og gjørt Følge med dem. Han lod ftrar gjøre Forbevedelfer 

til Brylluppet, bvilfet Magnus ftundede efter at bolde faa fnart fom 

muligt; De ypperſte Mænd i Landet bleve indbudne, Knut Jarl, Biftop- 

perne og alle Høvdinger. Erkebiſkoppen var allerede i Bergen. Han 

bavde været i Følge med Kong Magnus lige fra Funsberg til Stavan- 

ger paa Dennes eget Skib, og Venjfabet mellem Dem var faa frort, at 

dDe holdt fælles Bord hele Sommeren: nu bavde ban ledfaget Kong 

Magnus til Bergen, bvorben Denne ved Cjtervetningen om Jomfru In— 

geborgs fnarlige Anfomft ftrar begav fig, for at funne være tilftede 

ved bendes Modtagelfe 3). Biſkop Haafon og Jomfru Ingeborg blev 

iffe fænge i Tunsberg, bvorben De vel alene havde begivet fig i Den 

Fante at Kongerne endnu vare der, men fortfatte efter en 8, 14 Dages 

Tid Rejfjen til Bergen. Denne blev meget langvarig formedelft Mod- 

vind, og medtog bele tre Uger; ikke førend 5te September *) ankrede 

1) Dagen angives i Haafon Haafonsføns Gaga Cap. 306, Dlafsvafa-Aften 

fidere, altfaa Dagen før Ivdie Auguſt. 

Det fader næften til at Biffoppen, ved Filtrædelfen af Rejfen til Danmark, 

har været belavet paa alvorlige Farer, thi de ovenfor, S. 135 Not. 3, om- 

talte Gaver, fom han ffjenfede til Ghorsbrødrene i Oslo, gav han, fom han 

figer, i Aaret 1261, da han vejfte til Danmarf efter Dronning Ingeborg, 

omtrent fom om han før Afrejfen vilde beftiffe fit Huus eller gjøre De for— 

nødne Dispofitioner for fin muligt indtreffende Død, medens han var borte 

paa Rejfen. 4 

3) Dette ſtaar vel iffe udtryffeligt, men da det figes at Magnus og Gufebiffop- 
pen vejfte fammen til Stavanger, og man dog ved Ingeborgs Anfomft til 

Bergen finde dem her, maa det have gaaet til fom oven anført. 

4) Tre Dage før Mariemesje fidere, heder det i Haafon Haafonsjøns Saga Cay. 

308; da denne er Sde Sept., frede Anfomften til Larevang den Ste. Da de 

vare noget over tre Uger undetvejs fra Tunsberg, maa de have forladt denne 

2 
— 
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Stibet, fom førte Dem, i Larevaag, Da Storm hindrede dem fra at føbe 

fige ind til Byen. Begge Kongerne faavel fom Erkebiſkoppen og De 

ypperſte af de allerede talvigt forfamlede Bryllupsgjeſter vilde ſtrax vo 

ud og byde dem velfommen, men VBejret var for baardt, og de maatte 

fægge ind igjen; førft [ænger ud paa Dagen Iytfedes det dem at fomme 

ud, og Da var der et færdeles glædeligt Møde. Saavel den gamle fom 

Den unge Konge modtoge Bruden med den ftørfte Kjærlighed, og Kong 

Haakon vtrede fiden, at vel bavde ban forben baft de bedfte Tanker om 

bende og forefat fig at modtage hende med aabne Urme, men at ban 

nu, efter at bave feet bende, var Dobbelt glad i hende, og vilde vife 

bende endnu ſtorre Hæder end ban fra førft af bavde tænkt. Efter alt 

bvad man fan føjønne af bvad Der bift og ber ytres, maa hun vg 

bave været færdeles efffværdig, ligefom Det overboved lader til, at alle 

Disfe fire Døtre af Kong Erik Valdemarsſon vare ſmukke af Udvortes 9). 

Der maa have ftaaet ftort Rv af bendes Skjonhed og Ynde, fiden Kung 

Magnus øjenfynligt var faa utaalmodig efter at faa bende at feer, og 

ftundede faa færdeles efter Brylluppet; og Den Kjærlighed, fom man 

tydeligt fan fee at Kong Magnus bar til bende lige fra Det førfte Møde, 

vifer at De ftore Forventninger itfe ſkuffedes ved det nærmere perfonlige 

Befjendtftat. Men ogfan om Kong Magnus's Elffværdighed maa der 

have været megen Fale, og man maa bave priift Den Kongedatter lykkelig, 

dDer fif bam til Egte, tbi ellers vilde vel neppe Jomfru Ingeborg bave 

vift fig faa redeboen til at følge med de norſke Gefandter, og fætte fig ud 

over fan mange Henfon. Det er fart, at Giftermaalet faa hende lige 

faa meget paa Hjertet, fom Magnus, og Det fader iffe til at hun mere 

end Magnus i det fenere Samliv havde nogen Anledning til at angre 

det. Hvo ffulde vel have tvoet at en under faa bheldvarflende Forhold 

og med faa ſtor gjenfidig Kjærligbed fliftet Forbindelfe ftulde afføde lang- 

varige og blodige Krige, Der udtømte begge Rigers Kræfter, og ved fine 

Gftervirfninger bragte Dem paa Undergangens Rand? 

Det blev beftemt, at Jomfru Ingeborg iffe ſkulde holde fit Indtog 

i Konqsqaarden førend ved Brylluppet; bun og Biffop Haafon fit derfor 

By omtrent 1450 Auguft; deres Ophold der varede altfan 12 Dage; denne 

Tid funde Kongedatteren vel behøve til at udhvile fig efter Rejſen og forberede 

fig bedre til det foreftagende Møde med Kongerne, ligeſom Biffop Haafon 

ogſaa maatte lade det Brev, hvori han bebudede fin Ankomſt, faa noget For- 

fyring. 

1) Ingeborgs ulyffelige Syfter Jutha beftrives ifær fom ,en Engel fra Himlen", 
fe den fvenffe Riimfrønife, hvor det ogfaa tidligere heder om Kong Eriks fire 
Døtre (i Krøniken forhøjes deres Antal urigtigt til fem) at de alle vare ,væne". 

Mund. Det norffe Folks Hiftorie. IV. 14 
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dereg Qvarteer anvirft i Munkeliv Klofter. Kong Haafon forelagde 

Magnus Valget, om han ønffede at det ftore Nauft flulde gjøres i 
Stand til Bivylluppet, ligeſom forben til Kroningen, eller om han vilde 

at Det føulde ftaa i Kongsgaarden. - Magnus fvarede at de Haller, fom 
nu fandtes i Kongsgaarden, men fom endnu ikke vare i Stand for 14 

Mar fiden, da Kroningsfeften holdtes, vare faa fmukte, at man ikke 

funde ønffe fig bedre Locale '). Saaledes fød Kongen Da De tre Hale 

fer i Kongsgaarden, eller, fom de faldtes, Steenhallen, Fræballen og 
Fuleballen, ſmykke og indrette paa Det bedfte til Brykupsfeften. Alle 

disſe Forberedelfer maa have fleet med megen Iver og Travlhed, fiden 

man blev faa burtigt færdig, at Brylluppet allerede funde holdes Sønda- 

gen den 4te September, kun fer Dage efter Jomfru Ingeborgs Un- 

komſt. Men fandfynligviis bar Kongen dog vel ogſaa ladet meget be 

førge, førend han fit Bud fra Biffop Haaton om det beldige Udfald af 

hans Sendelje, thi Beftemmelfen var jo, at Sønnens Brud ſkulde hentes, 

og ban maatte Derfor under alle Omftændigheder være belavet paa at bun 

ftulde fomme og Brykuppet boldes. Mange af Indbydelſerne fynes og— 

faa at maatte have udganet tidligere, tbi ellers vilde det være ube- 

gribeligt, at en faa ftor Mængde Folk i den Haft ſkulde funne være 

bragt fammen; man regnede nemlig i alt de egentlige Gjeſters Un- 

tal til over 1900 Mennefter, Fjenerffabet ej bevi indbegrebet. 

Erkebiſkoppen felv forrettede Vielſen. Derpaa begyndte Bryllupsgildet, 
og barede I fre Dage. J Steenballen *) bevertedes Kongerne felv, Erke— 

biftoppen, Lydbiffopperne, Knut Jarl, Lendermændene og Hirden. J 

Trahallen bevertedes begge Dronningerne, De øvrige Damer, Klofterfolfene 

og Den unge Dronnings Følge. J Iuleballen, hvor Agmund Krøfedans og 

Grling Alfsſon vare Verter, fad Kjøbmænd, Bymænd og Udfændinger. 

Der var Overflødigbed paa alt, ogſaa af Viin, ifær i den Hall, bvor 

Kong Haafon felv førte Forfædet, tbi ban fortyndte ber, at Enhver 

funde vælge hvad Drik han vilde, Da der var lige fan fuldt op af Viin 

fom af andre Drifteparer. Men den Omftændigbed, at Dette udtrykke— 

figt bemerfes, vifer Dog at Biin endnu iffe paa Denne Tid i Norge 

plejede at vanfe i nogen Overflødigbed ved Gjeftebud. Det var et al- 

mindefigt Saqn, at prægtigere Gjeftebud end Dette ikke bavde ſtaaet i 

Norge. Gj engang det ftore Kroningsgilde 1247 fynes at have funnet 
maale fig Dermed 3). 

1) Dette befræfter da noffom, hvad der allerede ovenfor S. 129, 130 er ytret, 

at De vigtigfte Arbejder ved Kongsgaardens Udvidelfe eller Ombyggelfe ikke 

frede førend efter Kong Haafons Kroning, omfring 1250. 

?) Dette maa være den endnu tilværende Gildehall, der bruges fom Kornmagafin. 

) Haakon Haafonsføns Saga Cap. 308, 309. 
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Bryllupsgildet blev ogfaa virkelig forlænget til, eller i det mindfte 
afløft af et Kroningsgilde. Kong Haafon havde, fom det lader, ved 
Gefandternes  Affærdigelfe til Danmarf efter Jomfru Ingeborg løvet 

eller vettere givet Dem Fuldmagt til at lobe hende ?), at bun, faaledeg 

fom Det allerede var blevet brugeligt i Danmarf med Dronninger, efter 

Vielfen til Magnus ftulde blive fronet tilligemed fin Mand, bviltet ej 

alene var at betragte fom en ftørre UGresbeviisning for bende, men og— 

faa ligefom gav Gyteffabet felv og følgelig De i Dette Egteſkab fødde 

Børns Legitimitet en bøjere Sanction. Men da nu Sagen fom paa 

Tale, og Kong Haafon raadforte fig derom med fine Venner og Maad- 

gitere, var Der flere, fom vtrede Betænkelighbeder og Frygt for, at Kong 

Magnus ved Kroningen maaffee vilde blive overmodig og lade fig frifte 

til at fætte fig op mod fin Fader. Da tog Biſkop Haafon og de andre 

Herrer, Der havde ledfaget ham til Danmark, fraftigt Ordet, evindrede 

Kongen om at det var et Løfte, ban engang bavde givet, at lade begge 

frone, og bad ham indftændigt at holde det. Mange andre, blandt dem 

fiffert ogſaa Grøebiffoppen, hvis ban ellers var tilftede (bvad Der maaffee 

funde være tvivlfomt), forenede Deres Bønner med Gefandternes. Alli— 

gevel var Kongen endnu en Stund tvivlraadig, og man vidfte ikke, hvad 

Udfald Sagen vilde fan, Da Kong Magnus felv benvendte fig til fin 

Fader og fagde: „tro iffe deres Ord, fom fige at jeg føulde blive 

overmodig eller ville fætte mig op mod eder, om I lader mig vederfa- 

ves en Wre, fom ingen Norges Konge bidtil bar tilftnnet fin Søn; I 

veed jo, at jeg i alle Dele har været ydmyg og føjelig imod eder, og 

det tænfer jeg at jeg fremdeles ffal blive”. Man fan vel ogfan vanffelig 

nævne nogen FIronfølger, mod bvem en Mistanfe, fom den ber ytrede, 

var mindre qrundet; man maatte dog nu, i hans de Aar, have baft 

faa mange Anledninger til at fære det blide Jind og den vetfindige Tæn- 

femaade, fom fremlvfer af alle bans Handlinger, efter at han felv var Éom- 

men til Regjeringen, at fjende, at der ingen Grund burde være til at 

betvivle hans Loyalitet og fønlige Wrefrygt for Fremtiden. - Denne Overbe- 

viisning fynes ogfaa at bave flaaet Kong Haakon felv, da Sønnen nu ær- 

bødigt og bønligt nærmede fig ham, og holdt bam fin bidtil førte Vandel 

for Øje. „Det er fandt, Kong Maqnus”, fvarede ban, næften med et 

Slags Anger eller Undfeelfe over at ban havde givet Mistanfen et Øje- 

blif Rum — „det er fandt, at I have opført eder mod os fom en 

1) Dette fremgaar faa godt fom udtryffeligt af Biffop Haafons Ord, der frar 

efter meddeles. Han har naturligviis betragtet det fom em Wresſag, at 

det Løfte, han havde givet Kongedatteren, ogſaa blev opfyldt, og anſeet fig 

felv bhøjligt compromitteret, om bet fruffedes. 

14* 
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fjærlig Søn, og det vide være en Stam, om vi iffe undte eder Den 

højefte re, fom med Guds Miftund fan blive eder til Deel”. Der— 

med var Sagen afgjort, og Det unge Kongepars Kroning beftemtes alle 

vede fil Korsmesfedagen den 14de September, der faldt paa en Onsdag 

og faaledes var Dagen umiddelbart efter den tredie Bryllupsdag ”). 
Forberedelferne bleve i Haft gjørte, og man føgte faa nøje fom 
muligt at iagttage De Ceremonier, der vare fulgte ved Kong Han 
fons egen Kroning, og fom rimeligviis havde været foreffrevne af Car- 

dinal Villjan. Aarle om Morgenen blev der funget Fider over bele 

Byen, og da Tiderne vare fluttede, begav alt Foltet fig op å Kongs- 

gaarden. - Den ftørfte Deel af Hirden iførte fig fin Ruſtning før, lige 

føm førrige Gang, at rydde Vejen til Chriſtkirken; derpaa begyndte Pro- 

cesfionen, førft gif Hivden, derpaa De, der bare Merferne, fan Sysſel— 

mændene og Stutilfveinerne, derefter Lendevmændene, derefter 4 Lender- 

mænd, bærende et Favlbord med Kongeffrudet og Kroningsdragten mel- 

fem fig over Deres Hoveder; Derpaa fom Erling Alfsſon og Brynjulf 

Jonsſon med De to NRigsvonder (Sceptre), faa Knut Jarl med Kronen, 

og bed Siden af bam Gaut Jonsſon med Kroningsfverdet. Knut Jarl 

var meget fog, faa at to Stallarer maatte underftøtte bam. Tilſidſt 

fom Kongerne felv. Ved Gaardsporten fom Biftopperne, Abbederne vg 

den øvrige Gejftlighed imod dem i Procesfion, og iftemmede Sangen 

(ecce mitlo angelum meum), idet de gif ind å Kirfen og op til Alteret. 

Her blev der nu funget Mesfe, og efter Mesfen foregik den egentlige Sal- 

ving og Kroning. Kong Haafon felv og Grøebiftoppen med tre andre Bi— 

ffopper omgjordede Magnus med Kroningsfverdet. Da han var fronet, førte 

Grøebiffoppen bam til hans Sæde, og derefter fronedes Drønning Ingeborg; 

Da hun iffe bar med i Procesjionen, maa bun vel, med Damerne, have inde 

fundet fig i Kirfen tidligere. Der opholdt fig juft paa Denne Tid i Norge, 

faaledes fom vi nedenfor omftændeligen fulle berette, et Par ſkotſke Ge 

fandter, hvoribfandt en Ridder Misfell. Denne betvagtede Højtideligheden 

fra fin Plads oppe over Ghoret med ſtor Forundring, Da Det nemlig 

iffe var Skik og Brug at frone De Flotffe Konger *). Det Hele gjorde 

2) Flatøbogen, fom ellers plejer at være faa nøjagtig, fejler dog, merfeligt mof, her, 

idet den nævner Thorsdagen (fimta dag) fom Kroningsdagen. Det maa være fejl 

agtigt, Da de andre Haandftrifter eenftemmigt have Onsdag og Korsmesfe- 
Dag, der 1 1261 faldt paa en Onsdag. I Sturlungafaga X. 10 ftaar der utig- 
tigt at Magnus blev fronet Olafsmesfedag fyrre, (29de Juli), hvilfen indtraf 

førend Ingeborg endnu var anfommen til Norge. I X. 21 ſtaar der atter 
at Magnus blev fronet Olafsmesfedag, men det tilføjes dog, at Dronning 
Ingeborg fronedes Korsmesfedagen.  Magnus's Ktoningsdag maa vel være 

bleven forverlet med hans Faders. 

?) Gaaledes ftaar der udtryffeligt i Sagaen, ſtjont Fordun oftere taler om de 
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et faa fterft Indtryk paa ham, at ban braft i Graad. Da den unge 

Konge omgjordedes med Sverdet, vtrede han: , man bavde fagt mig, at 

det ikke var Stil og Brug ber til Lands at Dubbe nogen til Ridder, 
men det maa jeg befjende at aldrig faa jeg nogen Høvding dubbet faa 

bøjtideligt, fom Kong Magnus" 1). Da Dronning Ingeborg var bleten 

fronet, gif Kong Haafon ben til Den Stol, paa bvilfen Kong Magnus 

fad. - Maqnus vilde vejfe fig, men Kong Haafon lagde Haanden paa 

bans Arel, figende: „i Dag ſkal du ikke rejfe Dig for mig, min Søn, men 

føre Diq faa ſtolt op fom muligt, og iffe bøje dig for noget Men- 

neffe. Nu ev den Dag fommen, fom jeg faa gjerne onffede at opleve, 

Da jeg feer mit eget Kjød og Blod faaledes hædret; Det er langt fra 

mig, at misunde Dig Denne Hæder, og jeg æffede fun Raad berom, 

fordi jeg onſkede at børe, hvad andre vilde fige dertil: det vifte fig Da, 

at de, der fravandede Dette, vare de famme, fom juft beller itte tidligere 

føgte at virfe til Det bedfte Forbold mellem mig og eders forrige Fræn- 

der, bvilfet Gud forlade dem”. Saa vidt man fan ftjønne, var Dog 

iffe Denne Grilæring af Kong Haafon ganffe vovereensftemmende med 

GSandheden. Det er aabenbart, at ban virkelig et Ojeblik havde beldet 

til deres Meninq, Der fraraadede Kroningen, men at ban firar efter op— 

rigtigt angvede Det, og nu føgte at føyde al Søylden paa fine Raadgi— 

vere. Da Mesjen var til Ende, fulgte Erfebiffoppen og de andre Bi- 

fføpper Kong Magnus bjem til hans Bolig, affongende Lovfange, fom 

forben; ber afførte ban fig med Erfebiffoppens Biftand Kroningskla— 

Derne, og iførte fig Kongedragten. Dernæft gif man til de prægtigt 

opdæffede Borde, og Kong Magnus bar Kronen hele Den Dag. Ved 
Gjeftebudet uddeefte Kongerne rige Gaver, førft til Erfebiffoppen og De 

andre Høvdinger, fiden til de øvrige; navnlig til Kong Magnus's Mænd, 

og  Derpaa havde Kong Maqnus et færftilt Gjeftebud før de danſke 

Mænd, der havde ledfaget Dronning Ingeborg. - Han gav dem alle 

fongelige Foræringer, faa at de vendte tilbage til Danmark meget vel 

ældre ffotffe Kongers Kroning, og navnlig om Forhandlingerne i Anledning 

af Alerander den Idies faafaldte Kroning, da der fredes om, hvorvidt det gif 

an at ,frone” nogen Konge, der iffe i Forvejen var creeret til Ridder. Men 

naar man nærmere gjennemlæfer Forduns Beretning, feer man, at der fim er 

Tale om Salving og Hyldning, og iffe om den egentlige Kroning. 

1) Den Akt at creere En til Ridder, hvilket her ovenfor faldes ,at dubbe" (Hvil 

fet egentlig betyder at flaa til Ridder, af det angliffe dubban), beftod Baade 

i Gfotland og England i ,Omgjordelfe med Ridderbeltet” (cingere balteo 

militari); og berfor var det ganffe i fin Orden, at Misjell betragtede Kong 

Magnus's Omgjordelfe med Sverdet fom em Nidderereation, ifær ba det i 

Skotland anfaaes nødvendigt, at den, ſom fronedes, Å det mindfte da maatte 

ereeres til Nidder, om det ej var frret før. 
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tilfreds med deres Rejfe. Nogle Svende faavel fom enkelte af Damerne 

bleve Dog efter Ingeborgs Onſke tilbage bos hende. 

Noget efter Brylluppet forfod Magnus Bergen, for med fin unge 

Huftru at Drage tilbage til fit Len, Ryfylke. Hans faderlige Ben Er— 

febiffop Einar fulgte ham ned til Sfibet, og fagde ved Afſkeden disſe 

Ord: „hidtil, naar jeg fagde eder Farvel, gif det mig nær, men ikke 

Denne Gang, Da jeg glæder mig ved at have viiſt eder al den Fjenefte, 

der tilhører eders fongelige Værdighed.  Førft gav jeg eder Kongenavn, 

fiden viede jeg eder til Dronningen, og nu fidft bar jeg viet eder, faavel 

fom Dronningen, under Kronen. Eet ftaar fun tilbage, bvilfet Gud 

iffe fade mig opleve, det er at ftande ved eders Grefte”. Magnus tak 
fede Grøebiffoppen for bans venlige Ord og al bveviift Fjenefte.  Ogfaa 

med Kong Haafon fynes Erfebiffoppen nu at være kommen paa en bedre 

Fod end før; Kongen maa have indfeet, at ban meente det vel, og at hans 

Kjærligbed til Sronfølgeren var oprigtig, iffe paatagen af egennyttige og 

rigsfarlige Henfyn ').  Strar før eller efter Brykuppet havde Dronning 

Ingeborg ogfaa faaet fin Mund” eller Livgeding anviift, nemlig nogle 

Forleninger i Borgefysjel *); deres Udftrækning angives ej; fandfynlig- 

viis har Det været hele Borgefysfel. 

Knut Jarl havde, fom ovenfor nævnt, været meget fog under Bryl- 

fups= og Kronings-Feften, faa at ban blot med Mod og neppe havde 

funnet deeltage i Procesfionen. Strar efter lagde ban fig til Sengs og 

døde efter nogen Tids Svaeleje, omkring 54 War gammel 3). Hans 

Moder, Fru Cbriftina, var Død fyv War tidligere (1254) 2), uvift om 

t Norge eller Sverige; det ev ikke ufandfynligt, at hun efter fin anden 

Mands Død, med hvem hun iffe fones at have baft Børn, begav fig 

til fin Søn Knut Jarl i hrondbjem og benlevede fine fidfte Dage paa 

fine Godfer Der under hans Beftottelfe. Disſe Godfer tilfadt nu ham; 

et af dem var en Marks Bool i Gaarden Fiffen (nu Fifte) i Surndal 

paa Nordmøre, bhvilfet ban føjenfede Chorsbrødrene i Nidaros til Er— 

ftatning for en Marks Bool i Heggin (Hegge) i Sparboen, hvilket Her- 

tug Skule bavde givet dem for fin Datter, Knuts Huftru Fru Ingerids 

Sjel, men fom iffe var kommet i Ghborsbrødrenes Befiddelfe*). Vi 

have allerede tidligere talt om Knut Jarls ftatelige Udfeende og hans for den 

) Haafon Haafonsføns Saga Gay. 312. 

2) Haafon Haafonsjøns Saga Gay. 313. 

3) Haafon Haafonsføns Saga Cap. 311. Knut Jarl maa, fom vi have feet, 

være født c. 1207. 

2) De islandffe Annaler, ved 1254. 

5) Dipl. Norv. II. No. 10. 
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id bos en Lægmand fjeldne Indfigter, men paa Den anden Side 
ogſaa om hans fordærvelige FIilbøjelighed til Drit, Der fremſkyndede 

hans Død. Fra Den Vid, Da ban beldigt var kommen fra fin Ungdomsjtreg, 

at fætte fig i Spidfen for Ribbungerne — hvilfet Dog mere var at til 

ffrive bans rænfefulde Moder, end ham felv, fom da var ganſke ung 

og uerfaren — havde ban viift Kong Haakon en ubrodelig Troftab, hvile 

fen iffe engang Det nærmere Forhold, hvori ban traadte til Hertug Skule 

fom dennes Svigerføn, havde funnet vokte. Han blev, fom vi bave feet, 

efter Hertug Skules Død forlenet med fire Fylker i Throndelagen, hvor 

han den længfte Iid fynes at bave opholdt fig. Som Farl holdt han 

en temmelig betydelig Skare af Hirdmænd og Huusfarle, og Ulempen 

af flere faadDanne indbyrdes uafbængige Hofboldninger, Der ftundom fom 

t Uenigbed med binanden indbyrdes — hvorpaa vi alerede have feet 

Grempler i det foregagende, — udeblev beller ikke her, naar de fongelige 

Hirdmænd og Huuskarle i ftørre Mænqde vare tilftede i Byen. Om et Par 

faadanne Slagsmaal have vi en Beretning; de fandt Sted om Vintren mel 

fem 1251 og 1252, da Den unge, Djerve FJSlænding Thorgils Sfarde, 

Bodbar Thordsſons Søn, om bvilten vi det følgende ville omme til at 

fortælle mere, opholdt fig i Nidaros bos fin Ven Eyſtein hvite, en fon- 

gelig Hirdmand, der ofte plejede at beføge Island. J Eyſteins Huus fam- 

fede der fig en heel Deel fongelige Hirdmænd og Gjefter, og den Højbyrdige 

Thorgils, der felv ogfaa var Hirdmand, betragtedes paa en vis Maade fom 

Den fornemſte iblandt Dem, eller teede fig idet mindfte føm deres Formand. 

En Aften fad Knut Jarl og Thorgils tiltgemed en heel Deel andre Folf 

fammen i en Stue og drak. Det faldt faa godt fom af fig felv, at de 

tillige bleve noget Drufne, i Det mindfte Knut Jarl, og i denne Vilftand 

falte ban beel foragteligt om Snorre Sturlasføn og De øvrige Jslæn- 

dDinger, Der havde holdt med Hertug Skule; De vare alle tilbobe, fagde ban, 

Daarlige Folk. Thorgils fvarede, at hans Frænder tvert imod allefammen 

bavde været Mænd, der blot manglede Jarletitlen for at funne maale fig 

med Jarlen felv.  Herover blev Jarlen meget vred; Det ene Ord tøg det 

andet, og tilfidft funde han iffe ftvre fig, men fprang og Bandende, og greb 

en Øre. Thorgils fprang ligeledes op og Drog Sverdet, men De øvrige 

ftimlede ffareviis imellem, og førebyggede Derved at De gjørde en Ulykke 

paa binanden. Kort efter gif Thorgils bort, og Da Jarlen Havde fovet 

Rufen ud om Natten, angrede han, fom det fynes, fin Heftighbed. Efter 

at bave børt Morgentiderne, lod han Iborgils indbyde til fig, og da 

Iborgils, der i Førftningen ej vilde gaa, efter Evftein bvites Raad 

fom til bam, mødtog Jarlen bam meget venligt, og alt lød nok faa 

godt af imellem Dem. Ulligevel blev der fjendeligt nogen Uvilje tilbage 

paa begge Sider. — Noget fenere fom en af Jarlémændene i Klam- 
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meri med en fongelig Gjeft; Denne fidfte lagde voldfom Haand paa ban, 
og Da Gjeften om Aftenen fom tilbage til fit Herberge, raadede alle ham 

ufortøvet at føge Beftyttelfe i Kirken eller paa et Sted, hvor flere af 

Kongens Mænd vare famlede, da Jarlen ganffe vift vilde hevne den 

hans Mand tilføjede Fornærmelfe. Det vifte fig ogſaa fnart, at de 

havde fpaaet ganffe vigtigt, ti juft fom Gjeften, der tøvede noget vel 

fænge, føulde gaa ud af fit Herberge, var allerede Jarlsmandene der, 

grebe ham, mishandlede ham, og bragte han til Jarlen. Denne vilde 

ftrar bave fadet ham dræbe, men da Natten allerede var begyndt, og 

det betragtedes fom utilladeligt at lade nogen Mand aflive ved Nattetid, 

blev ban fluttet å Jern og fat i Fængfel under ſtreng Bevogtning til 

næfte Dag. En Kjærefte, han bavde, fom med Graad vg Skrig [øbende 
til Eyſtein bvites Gaard, og bad Thorgils faavel fom de pvrige tilfte- 
deværende Kongsmænd at frelfe ham, bvis Det var muligt. Thorgils 

havde gjerne ftrar begivet fig paa Vejen med de faa Folk, der vare nær- 

værende, for at befri ham med Magt, men Cvftein hvite foreftillede ham 

det umulige i, med ikke ftørre Styrfe baade at fan Manden ud af Fæng- 
flet, og fiden at forfvare fig mod FJarlsmændene; ban fulgte Eyſteins 

Raad, at give lidt Iid og fende Bud efter flere af Kongsmændene, 

indtil De vare mandfterfe nof. Da et tilftrætteligt Antal var fam- 

fet, ftormede Skaren, med Ihorgils i Spidfen, til Fængflet.  Bevog- 

terne føillede fig for Døren og vilde fætte fig til Modværge, men da 

Thorgils gav en af dem et vældigt Slag med Ørebamren, vg ligeledes 

nogle af De andre fit haard Medfart, føygtede de bort, fan at Thorgils 

uhindret funde bryde Døren op. Han gif nu ind, tog Den Fangne i 
fine Arme og bar ham ud, brød Fernene af bam og førte ham bjem 

med fig til Gyftein bvites Gaard. Da Farlen fik dette at vide, blev 

han, fom rimeligt var, overvættes vred, lod alle fine Hirdmænd, haand- 

gangne Mænd og andre Filhængere blæfe fammen, og ftevnede med vaje 

ende Banner og bele fin vævnede Trop ud igjennem Gaderne hen til 
Gyftein bvites Gaard. Her havde Thorgils imidlertid forberedet alt til 

et alvorligt Forfvar, forffandfet fig faa godt det fod fig gjøre, og fore 

holdt fine Kammerater at de maatte værge fig fjett, fan at Kongen feulde 

fpørge at ban havde tapre Folk, ikke Uslinger, i fin Fjenefte. Da Jar— 

fen fom til Gaarden, fandt bær Thorgils og hans Mænd paa Forffands- 

ningen, færdige til at tage imod ham. „Er det Dig Thorgils“, fpurgte 

Jarlen, , der med Dine Kammerater bar vovet at gjøre fan fort Herverk 

ber, flaa mine Mænd, bryde Fængflet op, og voldelig befrie en Mand, 

der felv har forffyldt fin Død?" Thorgils fragik ej, at ban havde be- 

friet Manden, men meente at det, Denne havde gjort, ikfe engang var 

værd at tale om, end fige fortjente Døden; men nu traf det fig godt, at 
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Jarlen funde prøve, om FIskændingerne vare far vege og usle Karle, 

ſom han biin forleden Uften bavde fagt. Det var alt for uforffammet, fagde 

avlen, at Mænd af iffe højere Nang end Thorgils vovede at fammenligne fig 

med bam felv og bans Lige, eller endog fæætte fig over Dem; efter en heel 

Strøm af Beffyldninger mod FIborgils bed han fine Mænd angribe. 

Iborgils bad ban fun fomme: han føulde not faa em Uferd, faa 

ban fænge føulde buffe det, førend ban fit Manden fat. Det gif imid- 

fertid fangfømt med Angrebet, thi blandt Jarlens egne Mænd var der 

mange, fom bavde Frænder og Venner blandt de forfamflede Kongsmænd. 

Dertil fom at Eyſtein bvite var faa almindeligt afbodt, at enhver bøjft 

nødigt vilde gjøre ham Fortred. Flere føgte allerede at megle Fred, 

men Jarlen var endnu faa vafende, at ban vilde lade fætte ID paa 

Gaarden, og Thorgils gif frem med Draget Sverd, figende at Jarlen 

ftulde faa det at fmage, Hvis ban fom nærmere. Man foreftillede nu 

Jarlen, bvor farligt Det vilde være før bam at øve faa ftort Herverk mod 

fongelige Thegner og paa fongelig Grund *), og han lod fig faa vidt 

formilde, at ban lovede at afbolde fig fra alle Fiendtligheder, hvis Thor— 

gils overlod ham Seltdom. Men det afflog Torgils reent ud, og bad 

Jarlen begynde Striden eller pakke fig bort. Eyſtein foreflog, at Thor— 

gils ſtulde henſtyde Sagen ved Kongens Dom. Thorgils ertlærede fig 

betingeffesviis villig bertil, nemlig faaledes at Sagen ſkulde ftaa uafgjort, 

indtil begge Parter fif Kongen i Tale. Dette, faqde Eyſtein, var iffe 

Skik og Brug. „Jeg feer not”, fagde Thorgils, ,at Du vil gjerne 

bringe det til Forlig”. „Jeg anfeer ogfan Freden for bedſt“, ſagde Eyſtein, 

„men Det ev Derfor iffe min Mening at du flal give utilbørligt efter; 

før ffal alt bvad der findes her i Gaarden være opfpiift og opdrukfet, 

førend du ffal lade dig paatbinge Forligsvilkaar af Jarlen". Mu blan- 

dede Eyſteins Huftru Jorunn fig i Sagen, og bad Thorgils for det Ven- 

ſkabs Skyld, hun og Mand havde viift bam, ikke ved alt for ſtor Paaftaae- 

figbed at bringe Dem i nogen Ulejlighed. Thorgils fød fig overtale, og 

Der blev fluttet Forlig paa Det Vilkaar, at Sagen ſtrax ffulde indanfes 

for Kongens Dom. Kongen tilbragte, fom vi have feet, Denne Vinter 

i Oslo, og var fænger ud paa Vaaren Deels nede ved Gotaelven, deels 

1) J mange af Haandffrifterne faar der ,i Kongsgaarden“; da der her, fom man 

tydeligt feer, fun er Tale om Gyftein hvites Gaard, og man iffe vel fan an- 

tage at denne med Huftru og Familie boede i felve Kongsgaarden, der fnarere 
har været Jarlens Refidens, famt da det udtryffeligt heder, at Jarlen med 

fin Trop, flevnede ,ud ad Gaderne til Gyfteins Gaard”, maa man formode 

at den Gaard, Eyſtein beboede, fun har tilhørt Kongen, og maaſkee har væ- 

ret benyttet til Standqvarteer for flere af hans Mænd, naar han iffe felv 

var tilftede. 
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i Funsberg '). Her bar altfan formodentlig Iborgils truffet ham, da 
ban ved Paaſketider og, fom det fones, ftvar efter Slagsmaalet, op- 

føgte ham. Hvorledes Kongens Dom fød, figes ikke, men Det berettes 

fun, at Kongen var meget tilfreds med Thorgils's Forhold; altfaa har 

vel ogſaa Dommen været til Thorgils's Fordel *). Men naar man 

fæfer om faadanne Scener, Der meget let funde have ledet til ſtor Blods— 

udavdelfe og Odelaggelſe før en ſtor Deel af. den blomftrende By, fan 

man rigtignok forftaa, at Kongen funde bave Betænkeligheder ved at 

fade fin Søn Magnus frone, thi Da han anſaa Det fom en Selvfølge 

beraf, at Magnus ogſaa Derved vilde faa en mere uafbængig Stilling 

end bidtil, funde ban nof befevgte, at en fiendtlig Wand lettere funde 

opftaa mellem begges Omgivelfer. Der findes for Reſten ingen Spør 

af at enten Dette eller andre lignende Slagsmaal, der muligviis, ja 

endog fandfynligvits ere indtrufne mellem Kongens og Knut Farls Folk, 

bave fremavlet nogen vedvarende Uvilje mellem Kongen og Jarlen felv, 

efter foætfet Dennes Fvroftab. 

Kong Haafon fod Jarlen begrave med alle de Hædersbeviisninger, der 

tilfom bans bøje Rang, i Goriftfirfen i Bergen ved Siden af hans Fader 3). 

Allerede for flere War tilbage, i 1256, var Biffop Arne i Bergen 

død; om bans Gftermand vide vi iffe ftort mere, end at ban heed Peter, 

og, faa vidt man fan fee, ikke fpillede nogen fremragende Rolle 4). Det 

var altfaa Denne VPeter, Der med De pvrige tilftedeværende Biffopper fun- 

gerede ved Kroningen. 

21. Byrge Jarls og Kong Valdemars Giftermaal. Underhandlinger øm 

Udleverelfen af Dronning Ingeborgs Befiddelfer. Kong Magnus'$ Søn 

Olaf fødes til Verden. 

Det er forben nævnt, at Byrge Jarl om Sommeren 1261, paa 

famme Tid, føm den danſke Enfedronning og bendes Søn bleve fangne 

ved Lobede, og Den Danffe Kongedatter Ingeborg Drog til Norge for at 

egte Kong Magnus, indfandt fig i Ørefund og udenfor Kjøbenhavn med 

en ffor Flaade, mere, fom det fynes, for at iagttage Forboldene og ind- 

tage en Stilling, bvor han funde beberffe dem, end for ligefrem at ſtaa 

Dronningen bi. - Om Dette end havde været bans Henfigt, faa maatte 

dog Gfterretningen om Udfaldet af Slaget paa Lobede overtyde bam om, 

at der før Øjebliffet intet var at udrette ved Vaabenmagt til Dronnin- 

1) Ge ovenfor S. 91. 

2) Sturlunga Saga VII 8. 

3) Haafon Haafonsføns Saga Cap. 311. 

4) De islandffe Annaler, ved 1256. 
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gens og Kongens Bedfte. Han havde, bvad man af de norſke Gefand- 

ters ængjtlige Iver for at undflippe bam maa flutte, baft til Henfigt 

at benytte fig af Lejlighbeden for at faa Jomfru Ingeborg, Kong Maq- 

nus's beftemte Beud, i fin Maqt, paa det at hun funde egte hans Søn 

Kong Valdemar; Da Dette mislyffedes, bejlede ban paa Valdemars Vegne 

til Sophie, Dronning Ingeborgs Syſter. Sandſynligviis bar ban og 

under fit Ophold ved Kjøbenhavn vlejet Underbandlinger om det af Er— 

febifføppen ivrigt paadrevne Giftermaal mellem bam felv og Kong Abels 

efterfadte Dronning Mechthild. Thi aldrig faa fnart bavde Erfebiffoppen 

erfavet fit Partis Sejr paa Lobede, førend ban ilede til Nordborg paa 

ALS, bvor Kong Erik og den ligeledes fangne Biftop af Slesvig vare 

bragte ben, fit Biffoppen, Der bidtil havde nydt anftændig Behandling, 

jluttet i Jern, og opbed Derpaa alle fine Overtalelfesqaver for at faa 

Dronning Mechthild til at overvinde De Betænkeligbeder, bendes tidligere 

aflagte Kyſkhedslofte vakte hos bende mod at ræffe Byrge Jarl fin 

Haand '). - De vare ogfaa fnart overvundne, thi Giftermaalet mellem 
Byrge Jarl og Dronning Mechthild fom i Stand endnu famme Aar, og 

Feſtermaalet eller den foreløbige Aftale maa Da rimeligviis allerede have 

været fluttet førend Byrge Jarl endnu havde forladt Danmart. Dron— 

ning Margrete var imidlertid bragt til Hamburg, bvorfra hun tilffrev 

Hertug Albrecht af Braunfdweig, og anmodede ham om at tomme ben- 

des Parti til Hjelp og vaatage fig Rigsſtyrelſen i Danmarf, medens 

bun og bendes Søn vare fangne. Albrecht opfyldte hendes Begjæring, 

og befrigede De bolftenffe Grever, uden Dog at udrette ftort; fiden begav 

ban fig til Danmark, bvor ban paa Dronningens Vegne maa have givet 

Samtykke til Kong Valdemars og Jomfru Sophies Giftermaal, fiden det 

berettes, at han endnu Den følgende Vinter i egen Perfon ledfagede Jom— 

fru Sophie lige til Jonkoping, Hvor Brykuppet holdtes med megen Pragt. 

Albrecht ffal ogſaa bave gjort fig megen Umage for at faa Byrge Jarl 

eller de Svenffe overhoved til at virfe for Dronning Margretes og Kong 

Eriks Frigivelfe. Men forgjeves, og i Det Forbold, hvor Byrge nu var 

fommen til De flesvigfte og bolftenffe Fvrftefamilier, bliver Denne Kulde 

mod Margrete for hans Vedfommende heel begribelig *). Da der ikke 

) Pave Urbans Straffebrev, Scr. rer. Dan. V. S. 610. Da Byrge Jarl vift- 

nof Blev liggende Å Ørefund, indtil han havde modtaget Gfterretningen paa 

Slaget paa Lohede, og rimeligviis endog nogle Dage længer, bliver det højft 
fandfynligt, at Grfebiffoppen meget travlt Har rejſt frem og tilbage mellem 

ham og Dronning Medthild, der fynes at have opholdt fig Hos fin Søn Her- 
tug Grif paa eller ved Als. 

?) Se Suhm, X. S. 441—443, 453. Ved at gjennemlæfe den fvenffe Riim- 

frønifes Beretning om Valdemars Giftermaal med Sophie feer man noffom, 
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var nogen Hjelp hos Byrge Jarl at faa, henvendte Hertug Albrecht fig 

til De brandenburgffe Markgrever, og ved Deres Mellemfomft udrettede 

ban faa meget, at Dronning Margvete fom paa fri Fod, og vendte tilbage 

til Danmart. Strax efter fulgte Hertug Albrecht, bvilfen hun fremdeles 

overflod Nigsfiorelfen, og fom hun endog, efter en Krønifes Udſagn, 

gjerne ſkal bave villet faa til Mand '). Kongen forblev endnu i nogen 

Tid fangen, Dog ej længer, fom før, bos Hertugen af Sønderjylland, 

men derimod hos de nys navnte brandenburgffe Markgrever, Der modtoge 

ham ſom et Slags Vant for en ſtor Pengefum, de havde til Gode hos 

Hertug Grit. 

Saaledes vare Forholdene i Danmark, Da der om VBintren, efter 

at Brylluppet bavde flaaet mellem Kong Valdemar i Sverige og Jomfru 

Sophie, aftaltes en Sammenfomft mellem Kong Haafon og Borge Jarl, 

for at raadflaa om bvad Skridt der var at gjøre for at fan de Gjen- 

dømme udleverede, Der tilhørte begge De unge Dronninger, Syſtrene In— 

geborg og Sopdie. Efter al Rimelighed var det Byrge Jarl, der fra 

førft af bavde bragt Denne Sag paa Bane, thi Den Stilling, han nu 

havde indtaget lige over for den Danffe Negjering, var mindre ven— 

ftabelig end forben, og Det fynes iffe vimeligt, at Kong Haafon ſkulde 

have gjort Det førfte Stridt til at filtre fig Byrge Jarls Medvirtning 
i et Anliggende fom Dette.  Modet ſkulde, ſom fædvanligt, holdes ved 

Gøven. Tidligt om Vaaren begav Derfor Kong Haafon fig tilligemed 

Kong Magnus, dDer havde tilbragt Julen hos bam, fra Bergen til Viken, 

medens begge Dronningerne bleve tilbage, da den unge Dronning befandt 

fig i velfignede Omftændigheder. Men da Kongerne fom til Junsberg, 

forefandt De her Sendebud fra Byrge Jarl, der meldte, at ban formedelft 

uforudfeede, men uopfættelige Forretninger, der frævede hans Nærværelfe 

andenfteds, iffe funde indfinde fig til Modet, bvorimod ban forefløg, at 

han og Kong Haafon bver for fig fendte Mænd til Danmarf, for at 

fomme paa det Nene med, bvilfe Gjendomme alle de fire Syſtre, faavel 

de gifte, Ingeborg og Sopbie, fom de ugifte, Agnes og Jutha, egentlig 

befad, og for at høre hvad Udvej Dronning Margrete vilde gjøre til at 

fade bine faa Hvad der tilfom Dem, faa at et ordentligt Skifte funde fomme 

i Stand mellem de gifte og ugifte. Hvad Der beffjeftigede Byrge Jarl 

faa færdeles, figes iffe; ufandfynligt er Det ej, at han udeblev ike faa 

hvor uefterrettelig den er for denne tidligere Periode, thi ikke nok med at den 

fader Byrge Jarl raadflaa med fin Huftru Ingeborg (der dog var død for flere 

Aar fiden, om Frieriet, lader den endog Sophies Fader Kong Erik (Erik 

Valdemarsføn, dræbt allerede 12501) felv bortgive fin Datter. 

1) Suhm, X. S. 455. 

| 
| 
| 
| 
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meget af Mødvendighed, fom fordi han gjerne vilde bringe Det Dertil, at 

Kong Haafon optraadte fom den enefte tilfyneladende virkſomme i Denne 

Sag; derved vilde baade Umagen Dermed, og, for faa vidt man i Dan- 

mark fandt Dette Skridt nærgaaende, Uviljen derfor falde paa De norffe 

Konger. Disſe fulgte dog FJarlens i fig felv fornuftige Raad, vg 

affærdigede til Danmart et Gefandtffab, beftanende af Paal Gaas, Undres 

Plytt og Fhorlaug Bofe, for at anftille de fornødne Underføgelfer om 

Størrelfen og Beliggenbeden af Dronning Ingeborgs Gjendomme, famt 

om muligt, faa et Sfifte tilvejebragt. Kong Haafon drog Derpaa ind til 

Oslo, og Maqnus over til Sarpsborg, for at tilfee de Len, fom bans 

Fader ved Brykuppet bavde givet Fru Ingeborg. Paa Denne Rejfe an- 

ftvengede Magnus fig faaledes ved beftig Ridning, at ban blev fog, og 

maatte vende om, for at begive fig til Oslo; da ban nærmede fig Byen, 

mødte Biffop Haafon bam med en Procesfion, og fra Det Ojeblik, for- 

tælles Der, blev det bedre med ham *). Da ban bavde fommet fig, 

vendte han og bans Fader tilbage til Bergen, bvor de indtraf ved Him- 

melfavtsdagstider og tilbragte Sommeren, i bvis Lob ban og bans Fa- 

Der havde Den fore Glæde, at Den unge Dronning Ingeborg fødde en 

Søn til Verden, fom i Daaben fit Navnet Dlaf, fitfert efter Kong 

Olaf den bellige*). Omtrent paa famme Iid fom Thorlaug Boſe til- 

bage fra fin Sendelſe til Danmark, og meldte, at det hidtil iffe var 

lykkets bam eller bans Colleger at udvirke noget Skifte, men at Paal 

Gaas og Andres VPlytt vare blevne tilbage hos Hertugen, for endnu at 

forføge, bvad de funde udrette. Under Dette Opphold i Bergen var det 

og, at Kongen, fom Det ovenfor er berettet, affærdigede Lodin Lepp og 

Haafon Eyſil til Sultanen af Tunis med mange Falfe og andre i Sy- 

den fjeldne Sager. Om Høften droge begge Kongerne faavel fom deres 

Dronninger til Throndhjem, for at tilbringe Vintren der, Dog blev Den 

nys fødde Kongeføn, Olaf, tilbage under Pleje af Nonnerne i Nonneſeter 

Klofter, førmodentligt fordi bans fpæde Alder ikke vilde funne taale en 

faa fang og angribende Nejfe paa den Tid af Naret. Siden føm ende 

fig ogfaa de øvrige Gefandter tilbage fra Danmark, og Andres Pytt 

begav fig ftrar til Ihrondhjem, bvor ban anfom noget før Juul. Han 

bragte Den Beffed, at Dronningen og Hertugen aldeles ingen Forberedelfer 

havde gjørt til at fade Dronning Ingeborg bendes Gjendomme overdrage, 

fige faa lidet fom de havde foranftaltet noget Skifte mellem de fire Svitre. 

1) Haafon Haafonsføns Saga Gap 313. 

?) Da Kong Magnus og Dronning Ingeborg holdt Bryllup i førfte Halvdeel 
af September 1261, fan Olaf i det aller tidligfte iffe være fød førend i Mid— 

ten af Juni 1262. 
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Dog bavde man faaet Nede paa, bvor ſtore Gjendommene vare, og Hvor 

De faa. Saa vidt fan man ffjønne, vare De alle beliggende t Iylland 1). 

Men den vigtigfte Gfterretning, fom Kong Haafon i Lobet af dette 

Aar modtog, var Den, at Størftedelen af Islands Befolkning, nemlig 

Nordlændingerne, Søndfjordingerne og Veftfjordingerne efter mange Storme 
havde underfaftet fig bans Herredømme. Dog for ret at forftaa bvor- 

fedes Dette gif til, maa vi vende tilbage til det Punkt, hvor vi i det 

foregaaende forlode Islands Hiftorie, og i fin Heelbed famt i den rette Følge 

betragte De merfelige Begivenbeder, der gif umiddelbart forud for Lan- 

dets Underfaftelfe under Norges Krone. 

22. Begivenheder paa Island. Partiernes Stilling. Anſeede Mænd. 

Vi have feet, bvorledes Gisfur Thorvaldsſon og Kolbein unge efter 
Snorre Sturlasføns Drab famt Urøfja Snorresſons forraderſke« Til— 

fangetagelfe og paafølgende Bortførelfe til Norge fpillede Mefter paa Is— 

fand, faafedes at Gisfur var den egentlige Herre paa Sønderlandet, Kol- 

bein dDerimod paa Nordlandet og i Veftfjordene. Det var fun De mere 

affides liggende Øftfjorde, der endnu i nogle War holdt fig, om iffe ganføe 

faa Dog for en ſtor Deel, uberørte af De voldfømme politiffe Storme, der 

ryftede Den øvrige Deel af Landet. For vet at faa en Klemme paa alle 

forrige Fbingmænd og Filbængere af Sigbvat Sturlasføn i Cyjafjorden, 

havde Kolbein efter Siqhvats Fald paa Orlhgsſtad liftigt ladet hans 

ftore Gjendomme, faavel føm hans Løsøre, fradømme bans Arvinger, fom 

om han ulovligt ffulde bave befiddet dem, og fordele blandt De førre 

Bønder, deels i Liqvidation paa foregiven gammel Gjeld, deels ved 

Salg; thi derved fom Det til at ligge i deres egen Interesfe at holde 

fammen med bam mod Thord Sigbvatsføn, for Det Filfælde at ban føm 

tilbage til Landet for at bevne fin Faders og Broders Drab, og ind— 

fordre fin Fædrene-Arv. Selv tilbyttede Kolbein fig for et Syns Skyld 

') Dette fynes man at funne flutte deraf at Ingeborg felv tidligere havde op- 

holdt fig i Jylland; af Brevet i Fhorfeliné Dipl. 1. S. 102, ſees det og 
at hendes Syftre Agnes's og Iuthas Gaarde have ligget ved og omkring 
Horfen$; da nu den hyppige Tale om Gjendommens Udffiftning laver for- 

mode, at de alle aa i een Klynge, eller oprindelig under eet vare tilfaldne 

alle fire Syftre, maa de faaledes famtlige være at føge i Omegnen af Hor- 

fené. Som YAgnes'å og Juthas Gaarde nævnes her Skandorp (Sfandrup) 

Thryvad, Byrfting, Flø, Hyldeslev, Medalby, Noftved, Agestorp, af hvilke 

Gfandrup i det mindfte ligger ved Gfanderborg Sø. Udgjorde disſe 8 Gaarde 
fo Parter, har vel Ingeborgs Part fvaret til det Halve. 
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Sighvats forrige Hovedgaard, Grund, af bans Enke Halldora og bendes 

pngfte Søn Fume imod Gaarden FTveraa i Stagafjorden, hvor De nu 

maatte tage Deres Bolig; ban frygtede nemlig for at fade dem vedblive 

at bo i Eyjafjorden, blandt Deres gamle Venner, men troede at være 

fifret mod enbver Fare, naar han havde dem i Stagafjorden, under fin 

egen Opfigt, og omringede af Fiender, hvis Øjne vogtede par Dem. 

Med tilfyneladende Mdelmodighed overlod han igjen Grund til Sigrid, 

Sighvats Datter, og hendes Mand Styrme, figende at det fømmede fig 

bedft at de indtoge bendes Faders Plads, men Sagen var egentlig den, 

at ban nødig vilde bave Dem boende paa Bjarnaftadalid, bvor de før 

havde boldt til, Da De her befvemt funde udfpejde hans Skridt og give 

hans Fiender bemmeliq Underretning Devom; paa Grund Derimod var 

Dette vanffeligere.  Flvytningen var Dem intet mindre end behagelig, Da De 

nu engang vare faft bofatte paa Deres forrige Gaard, men ber nyttede 

ingen Modfigelfe, og de maatte rippe op 1). - Lignende Uvetfærdigbeder og 

Undertroffelfer have vel og været begaaede mod mange Undre, om bvilte 

Sagaen ej taler. Alle de Undertryftes og fornemmelig Det forrige 

Sturlungepartis Haab bvilede nu pan Thord Sighvatsføn Kafale, den 
ældfte og dygtigſte af Sigbvat Sturlasfons tvende endnu levende Son— 

ner. - Men ban opholdt fig endnu nødtvungen i Norge, da Kong Haafon 
hidtil ikke bavde tilladt bam at rejfe. Den Politi, fom vi allerede tidligere 

have feet Kong Haafon lejlighedsviis følge, faa vidt muligt ſtedſe at holde 

een eller flere af de mægtigfte islandſke Høvdinger tilbage bos fig i 

Norge, deels fom et Slags Gisjel for bans eget Parti, deels og fom 

et Slags Skramſel for Modpartiet, idet ban Da til enhver Iid funde 

true med at flippe han los imod det — Denne Politi fynes Haafon 

allerede nu at bave bragt i Svftem. Klog var den viftnof, men ganſke 
ærlig eller bæderlig fan man iffe falde den, og Den fan alene finde fin 

Undffoldning, om iffe fit Forfvar, Devi at Den virkelig bidrog til at 

hindre de Blodsudgydelſer, Der altid vare en nødvendig Følge af at 

tvende omfrent lige mægtige Partihovdinger fejdede mod bhinanden; 

ligeføm man beller iffe maa glemme, at den VBetragtningsmaade af 

Landets  Underfaftelfe under en fterf Kongemagt, Der funde ftandfe 

Anardiet og bolde de overmægtige Partihovdinger i Tomme, at den 
iffe var et Onde, men tvert imod Landets enefte Redning, allerede 

fpnes at bave vundet megen Indgang hos de mere Velfindede og Fred- 

elffende i Landet. — Kong Haafons vel befjendte Retſindighed og eljfværdige 

Perfonlighed funde ogfaa umuligt andet end ftemme alle brave Jslæn- 

) Sturlunga Saga VIL 2. 
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Dinger til hans Fordeel, og betage Tanken om at ſtaa under hans Her- 

vedømme alt ubehageligt eller badefuldt. Her var fun Valget om at 
lyde en eller flere voldfømme, uretfærdige Smaatyranner bjemme, eller 

at ſtaa under en enefte buman Herre i et andet Land; mellem den Kræn- 

felfe, at maatte ydmyge fig for og lade fig tyrannifere af Ligemænd, 

eller, tilligemed disſe Fvyranner felv, at erfjende en Fyrſtes Herredom— 

me, bvis ophøjede Stilling udelukfede enhver Tanke om Liighed og der 

ved gjorde Underkaftelfen felv faa meget mindre modbydelig. 

De meſt anfeede Medlemmer af Sturlunge-Familien, fom bavde 

overlevet Snorres Drab, vare, foruden Thord Gigbvatsføn og Uvøkja, 

Der ved den Tid ikfe opholdt fig paa Øen, vare uimodfigeligt Thord Stur- 

fasjøns Sønner, men de udmerfede fig alle ved et roligere og fredeli- 

gere Sind end de øvrige Sturlunger. Den aldſte af Dem, og enefte 

egtefødde, var den allerede oftere omtalte Bødvar paa Stad, eller, fom 

ban og faldtes, Stada-Bødvars De pvrige vare Frillefønner, men af 

dDisfe havde, fom vi allerede oftere have baft Anledning til at erfare, 

Sturla naaet en iffe vinge Grad af Anfeelfe, uagtet ban aldrig Drev 

Det til at blive nogen færdeles vitg eller mægtig Mand; hans Hu, fan 

vel fom Broderen, Dlaf Hvitaffalds, ftod meft til boglige Sysler og 
Skaldekunſt, bvori De begge, og fornemmelig Sturla, endog funde maale 

fig med Farbroderen Snorre felt. Hvad der vel og for en ſtor Deel 

bidrog til at Bodvar pan Stad mindre virkfomt tog Deel i de almin- 

delige Fejder, var Den Omftændigbed, at ban var gift med Kolbein un- 

qe8 Syſter Sigrid, thi Derved fnyttedes ban med lige fan ſterke Baand 

til det folbeinfte, fom til det fturlungffe Partt, og maatte faaledes finde 

fig bedft tjent med at være neutral. Han havde Derimod fre Sønner, 

Thorgils, Sighvat og Gudmund, der tegnede fig til at flægte Stur- 
fungerne faavel fom Mødrene-WEtten paa '), fornemmelig Torgils, bvil- 

fen vi allerede nys forben bave omtalt, og fom vi å Det følgende ville 

fee at fpille en betydelig Rolle paa Øen. Han var fød 1226, og fit 

Tilnavnet Skarde, fordi ban fra Fødfelen af havde Hareffaar.  Sigbvat 

Sturlasføns Green vepræfenteredes nu, næft af Thord Katfale, fun af 

Den unge Tume, der tilfældigvits var undganet VBlodbadet paa Orlygs— 

ftad. Da ban førte famme Navn fom fin ældfte Broder, der blev dræbt 

paa Hole 1221 *), maa ban være fød efter hans Død og opfaldt efter 

bam, thi det ev iffe vimeligt, at Forædrene vilde have givet tvende 

famtidigt levende Brødre eet og famme Navn, ifær naar det var fan 

1) Se Sturlunga Saga, VIII. 1. Thorgils angives her at være 15 Aar, da 

Gisfur Ihorvaldsføn nødte hans Fader til at ftille ham fom Gisfel, 1241. 

3) Ge ovenfor IN. S. 845. 
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færegent fom Dette. Sturla Sighvatsſon efterlod en Søn, ved Navn 

Jon, famt et Par Døtre, men alle disje Svffende faavel fom Moderen 

Solveig Sæmundsdatter opholdt fig allerede paa andet eller tredie Mar 

- udenlands 1). Urokja Snorresjøn levede vel, fom det allerede er nævnt, 

til 1245, men iffe paa Island; ber bavde ban udfpilt fin Rolle, da 
ban ved Gisfurs Forræderi 1242 blev tagen til Fange og ført til Norge, 

fom ban ej fit Lov til at forlade. Den enefte mere anfeede Jslænding, 
Der nu funde figes at repræfentere Snorre Sturlasføns Linje, var Ginar, 
Søn af Thorvald i VBatnsfjord og den letfærdige Thordis, Snor- 

ve8 Datter. Men ban var fød i 1227, Waret før hans Faver 
blev indebrændt *), og faaledes paa Denne Tid endnu fun 15 Yar 
gammel. 

Det var i den veftre Deel af Veftfjørdene, mellem Borgarfjorden 

og Hvammsfjorden, at Thord Sturlasjøns Linje havde fit førnemfte Fil 
bold. Stad, bvor Bodvar Thordsſon boede, faa paa Gnæfellsnes. 

Einar Thorvaldsſons Mttegaard var, fom vi vide, VBatnsfjord i Iſa— 

fjorden i den nordveftlige Deel af Landet, og han optraadte Derfor fiden 

fom et Slaqs Høvding for JIsfjordingerne. Den anden mægtige PE 

paa Den Kant, Eyre-Mtten i Avnarfjorden, eller Ravn Sveinbjørnsføns 

Wit, vepræfenteredes af hans Datter Steinuns og bendes i Uavet 1234 

af Urokja Dræbte Mands, Den fjætte Odd Olesføns, Søn, Ravn, føv 

1225, og opfaldt efter Morfaderen. Navn tar endnu fun en 164arig 

Yngling, men blev fiden efter em af De mægtigfte Mænd paa Øen. Han 

boede nu med fin Moder pan Eyre, og havde en ikfe vinge Støtte i fin Svo— 

ger, Svarthøvde Dugfusſon, der tilligemed fine Brødre Bjørn Drumb, Bjørn 
Køgil og Kolbein Gran bavde været ivrige Filbængere af Sturla Sighvats— 

føn, og fæmpet tappert paa bans Side ved Ørlygsjtad. De ftulde, fom 

ovenfor nævnt, bave forladt Island efter Forliget til Hvitaa-Bru, men 

Sfibet, hvorpaa De vilde begive fig til Norge, blev af Storm drevet 

tilbage til Island, faa at der iffe blev noget af Deres Udenlandsrejfe. 

Gndnu en tro og formaaende Filhænger af Sturfungepartiet paa De Kan- 

ter var den gamle Gifte Marfusføn i Bø paa Raudafand, gift med en 
Datterdatter af Hvamm-Sturla og faaledes nøje befvogret med Sturlun- 

gerne; ban var Den gjevefte Bonde veftenfor Avnarfjorden, og havde al 

fin Tid troligen fulgt forſt Sighvat, fiden Sturla. Det var Gifle, der efter 

fin Stoqer Eyvind Prefis Raad havde dennes unge Søn Kolbein i 

FJanferne, da ban efter Kolbein unges Befaling tilligemed de øvrige Bøn- 

1) Jon rejfte 1239, Solveig og Døtrene 1240, Sturlunga Saga VI, 25, 

2) Sturlunga Saga V. I. jvfr. ovenfor IT. S. 858. 

Mund. Det norfte Folts Hiftørie. 1v. 15 



226 Haafon Haafonsføn. 

dDer i Veftfjørdene flulde fværge ham FIroffabsed, for ved denne Re- 

fervation at berolige fin Samvittiqhed, naar han trods Eden greb den 

førfte Lejlighed, fom tilbød fig, til atter at tage Sturlungerne8 Parti og 
begynde Fejde mod Kolbein. G 

I den fydligfte Deel af Vejfterlandet, eller VBorgarfjorden, bavde 

Sturlungerne ligeledes Frænder og Filbængere i De anfeede Brødre, der 

forben eve omtalte, Tborleif i Garde og Bødvar i Bø, Broderfønner 

af Gudny Bødvarsdatter, Hvamm-Sturlas Huftru ). De havde i fin 

Tid, da Fiendffabet ftod paa mellem de enkelte Linjer af Sturlunge- 

AEtten indbyrdes, ftanet pan Snorres Parti og været affagte Fiender 

af Sturla Siqbvatsføn, men nu havde Nøden og FIrængfelen forenet 

alle Sturlunga-Mttens Levninger I een fælles Interesje, og Deres Ven- 

ner og Frænder Dannede Derfor ogfar nu et enefte Forbund. Imidler— 

tid befandt Bødvar i Bø fig i en lige faa flem Stilling fom Bødvar 

paa Stad, efterdi ogſaa ban var gift med en Svfter af Kolbein unge, 

ved Navn Herdis, og Derved følte fig bunden til begge De ftridende 

Partier. 
Saaledes vare Forholdene i VBeftfjordene beftafne, hvor Kolbein unge 

nu befad Magten og bavde ladet Bønderne fværge fig Troſkabsed, uden at De 

Dog vare ham videre hengivne. Paa Nordlandet, hvor han felv havde fit Hjem 

i Gentralbygden, Stagafjorden, og var yndet, berffede ban endnu mere uind- 

ftræntet. Paa Sønderlandet havde Jon Loftsjøns engang faa mægtige YEE 

forlængft tabt fin ftore Indflydelſe, om endog Dens enkelte Repræfentanter, 

fom Halfdan, Harald, Viljam, og Philip Samundsſonner, fremdeles hver 

for fig funde være rige nok, og anfeede formedeljt deres hoje Boyd. 

GSønderlandets magtigſte Mand og egentlige Herre var, fom vi vide, 

Gisfur Fborvaldsføn, og derfor var ogſaa Hautadals-YEtten, I fig felv 

gammel og anfeet, Den fornemfte. Gisſurs ældre Broder Feit, Preft og 

Sovfigemand, var af en rolig og fredelig Charakteer, og tog ikke fyn- 

derligt Deel å Fejderne, men nød Dog ſtor Unfeelje for fin Viisdom. 

Mere fremtrædende og ftridbar var Gisſurs Svftendebarn Hjalte, Biftop 
Magnus's Søn, bvilfen Gisfur ved fin Bortrejfe 1242 fatte til et Slags 

Statbolder i fit Sted, med den Befaling,-at ban og Kolbein gjenfidigt 

ffulde underftøtte binanden. 

Paa Øfterlandet var det ifær den oftere omtalte Svinafells-AEt, iden 

fydlige Deel af Øen, fom havde Magten. Til den børte biin Sigurd 

1) Deres Slmgtffabsforhold til hende fres ifær af Landnamsbogen, Isl. Sögur 

S. 309. Der var og em tredie Broder, Marfus paa Mel, hvem man maaffee 
ffylder den Bearbejdelfe af Landnamsbogen, fom man har Faldet Melabof, 

fe Udgaven af Isl, Sögur I. S. IV. 
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Ormsføn, Kolbein Tumesføns Svoger og Stiffader, fom vi tidligere have om— 

talt. Sigurds Broder Sigmund var Fader til hiin Jun Siqmundsføn, der 
førft var gift med Thora Gudmundsdatter, en Syſter af Gisfur Thorvalds— 

føns Moder, fiden med Halldora, Arnor Thorſteinsſons Datter, af Staga- 

fjord-YEtten, og Datterdatter af Biftop Brand '). Jon Siqmundsføns 

Son af førfte Eqteffab var Orm Jonsføn paa Svinafell, bvilfen vi allerede 

ovenfor ved flere Lejligbeder bave haft Unledning til at nævne; uagtet 

bang Ferd ftundom fynes at have været noget egennyttig og beregnet, yn— 

dDede ban dog Fred og lovlig Orden mere end Hans flefte øvrige Samti- 

Dige, og var Derfor almindelig agtet og afboldt*). Han døde af Føl 

gerne af en uforfigtig Aareladning om Sommeren 1241, fort før Snorre 

Sturlasføns Drab 3), og efterlod tre Sønner, af bvilfe den ældfte, 

Sæmund, arvede Godordet over Sida-Strøget, faavel fom hans for- 

nemfte Befiddelfer. En Søn af Jon Siqmundsføn i hans andet Egte— 

ffab var Den allerede forben omtalte, anfeede Gejftlige Brand Jonsføn, 

fiden 1247 Abbed i Thykkebo eller Ver, og fiden efter, fom Det paa fit Sted 

ffal omtales, Biſkop i Hole. Orms og Brands Svfter Steinun var gift 

med Den berffefyge Ugmund Helgesføn i Kirfebo. De ber nævnte 

Mænd funne fige at have været De meft anfeede pan Øfterlandet. Uag— 

tet De vare nær beflægtede baade med Haufadals- og med Sfagfjørdinge- 

AStten, optoges De Dog, fom det vil fres, meft af deres egne Unlig- 

gender, uden endnu at tage fonderlig Deel i De ftørre Partiftvidighe- 

Der, Der vyftede Landet. Dette Forbold vedligeholdt ſig længe før 

Oſterlandets VBedfommende, og var Narfaqen til at dets Underkaftelfe 

under Norges Krone føede fenere end i De øvrige Landsdele. 

Biffopperne i Landet vare fremdeles NMordmændene Sigvard Thett— 

mar$føn i Staalbolt og Botolf i Hole, af hvilte Botolf fynes at have været 

1) Glægtffabsforholdet med GSfagafjord-AGtten er angivet i Stamtavlen No. 16 

til foregaaende Bind. 

?) Orm Gvinfellings FTransaction førft med Kol Arnesføn og fiden med Sturla 

GSighvatsføn 1238 om at fratage Kol hans Gods m. m. (fe ovenfor, I. S. 

984 fag.) gjør ingen af Parterne WGre. Men man fan iffe bedømme de da- 

værende Jslændingers Fænfe- og Handle-Maade efter vore Tiders Maaleftof. 
At Orm for em Pengefum lovede at dræbe em fredløs Mand, der havde for- 

grebet fig paa Kol Arnesføn, var i hiin Tid em Transaction, der betragtedes 

fige med enhver anden Dvereensfomfi om at udføre et tilladeligt Arbejde for 

en betinget Sum Venge, og naar Kol fiden iffe vilde betale Summen, var 
det em Misligholdelfe af Contracten, fom Orm viftnok efter de fleftes Mening 

med fuld Ret og uden mindfte Sfam funde og burde paatale. 

3) Sturlunga Saga, VII. 48, jvfr. VI. 30. Han døde 3 Dage før Mariemesje 

fibere, altfaa 5te September. Efter nogles Sigende ffuldbe Agmund Helges- 

føn, hans GSvoger, havde aareladt ham og truffet Pulsaaren; maaſkee med 

Flid: Agmunds fenere Ferd fynes at beftyrke det. 

15* 
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lige faa ftilfærdig og utilbøjelig fil at blande fig i politifte Sager, fom 

Sigvard var virffom og ivrig, fær bvor Det gjaldt at befordre Norges 
SInteresfer. I Aaret 1243 forlod ban endog Island for aldrig mere 

at fomme tilbage, overladende Udførelfen af de egentlige biffoppelige For- 

retninger i Hole Biffopsdømme til fin Gollega Sigvard, Der ſaaledes 

før en Tid var Ene-Biftop i Landet, medens den hele okonomiſke For- 

paltning af Biffopsgodfet overtoges af Kolbein Kaldaljos, en Søn af 

den før nævnte Arnor Thorſteinsſon af Staqafjord-Ctten, og Morbro- 

Der til Abbed Brand Jonsſen. Hvorfor Botolf forlod Island, angives 

itfe; man ſkulde næften gjette paa, at Biffop Sigvard foranledigede det, 

før felv at funne faa Defto friere Hænder; men man maa Dog tillige 

erfjende, at de Voldsſcener, der da fandt Sted paa Øen, not funde fylde 

en fredelig findet Mand med Affmag, og bringe bam til at føge et vo- 

figere Opholdsſted. Botolf døde i Norge, tre Aar efter at ban havde 

forladt Island 1). 

23. Thord Kafale vender tilbage til Island og fremftaar fom de faldne 

Sturlungers Hevner. Hans Omrejfe i Veſtfjordene, Tog til Sønderlandet og 

Gtilftand med Bønderne Der. 

Det er ovenfor berettet, bvorledes Gisſur Thorvaldsſon i Aaret 

1242, efter at have overliftet og fanget Urøfja ved HvitaaBru, begav 

fig til Norge famtidigt med ham for at underfafte den af Kolbein unge 

afſagte Voldgiftsdbom Kong Haafons vderligere Kjemdelje, og bvor- 

fedes Kongen Da, faa vidt man af enfelte Antydninger fan flutte, faa 

fangt fra ubetinget at give ham Medhold, tvert imod felv maa bave 

tilfjendt fig Snorre Sturlasføns Efterladenftab, eller i det mindfte en 

betydelig Deel Deraf, fom Bod for Højforræderi, Da nemlig Snorre 

ved at blive Kongens bhaandgangne Mand og Lendermand derved vg- 

faa bavde underfaftet fig alle en Underfants og Vaſalls Forpligtel 
fer. Vi ville i det følgende fee, hvorledes Kongen flere Aar Derefter 

Hvor lidet Botolf blandede fig i Dagens Politif, fres deraf at hans Navn 

neppe engang forefommer i Sturlunga-Saga, uden hvor der handles om For- 

liget til Hvitaa-Bru. Hans Bortrejfe fra Island 1243 og Død 1246 erfares 

fun af de isfandffe Annaler. Den oven nævnte Kolbein Kaldaljos's Fader 

og Brand Jonsføns Morfader var em Broderføn af Arnor Asbjørnsføn, hvis 

Son Kolbein var Farfader til Kolbein og Arnor Fumesfønner, faaledes fom 

det er antydet å foregagende Bind Stamtavle 16. Da Kolbein Kaldaljos, 

nagtet han fevede faa fangt ned i Fiden, dog ſtod i famme Led fra den fælles 
GStamfader, fom Kolbein den mldres Fader Tume, maa Han paa denne Tid 

have været meget gammel, og enda maa hans BFarfader have været meget 
yngte end Broderen Arnor. 

— 
— — 
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ligefrem gjorde Fordring paa Den hele Avv efter Snorre, og at Denne 

Fordring af nogle blev anerfjendt, af andre blev beftreden. For 

Kongen var Det af vderfte Vigtiqhbed, ved Erhvertelfen af virkelige Be- 

fiddelfer at vinde Det førfte egentlige Fodfefte paa Øen, og vænne Ind— 

byggerne til at fee Kongemagtens Uttributer, Konqsgaarde og Krongode 

fer, ved Siden af deres egne Gjendbomme; ej alene funde ban ved at 

bortforlene dem til fine FIilbængere flaffe Disfe, naar Det gjaldt, en pas- 

fende Underboldning, men Bortforleningen felv var atter en Fongelig Re— 

gjerings-Aet, Der vifte Øens Indbyggere, at em Kongemagt nu havde 

rejſt fig imellem dem. Sandfynligviis bar Gisſur Thorvaldsſon viiit fig 

noget utilbøjelig til at anerfjende Denne Kongens Fordring eller par an- 

dre Maader misbaget ban, fiden ban ikke ftrar vendte tilbage til 

Island, men forblev i Norge benved tre War, bvilfet vil fige Det famme 

fom at Kongen ikke tillod bam at førlade Landet, medens han derimod 

nu endelig benbørte Thord Sigbvatsføn Kafale, og tillod ham at vende 

tilbage til fit Fædreland, efter fem Wars Fraværelfe, eller, hvad man 

fige faa godt fan falde Det, Landflygtigbed. Hvad Overeensfomft der 

fluttedes mellem Kongen og Thord før Dennes Ufrejfe, eller paa bvad 

Betingelfer ban fif drage bjem, nævnes ikke, uagtet dog ſynes fom om 

en faadan Overeensfomft maa bave fundet Sted. Ved den brave Aron 

Hjørleifsføns  Beftræbelfer var Thord nu fømmen par em god Fod 

med Kongen, og optagen i bans Hird '). Der tales i det Følgende, 

efter at Ibord endnu engang bavde været hos Kong Haafon, om Løf- 

ter, han bavde gjort Denne, Der fres at bave været af famme Slags, 

fom de, Broderen Sturla tidligere Havde paataget fig, nemlig at virke 

for Islands Underfaftelfe under Den norſke Krone; ligeledes fre vi, at 

fan underlagde fig Snorre Sturlasføns forrige Befiddelfer, hvoraf mån 

maa flutte at ban bar været forlenet med Dem. Men i Sturlungafagaen 

nævnes Der intet om, naar biint Løfte blev givet, og Det vimeligfte er 

dDerfør unegteligt, at Løftet allerede er givet eller Obereenskomſten fluttet 

ved hans førfte Overrejfe i 1242. 

Sandfynligviis var det fra Bergen, at Thord Kafale nu fatte ud 

for efter faa mange Wars Forlob at gjenfee fin Fædreneg, hevne fine Fræn- 

Der, og maaſkee virfe for Kong Haafons Interesfer. I Følge med ham, 

1) Dette flaar iffe med tydelige Ord i Atons Saga, men maa fluttes beraf, at 

Thord førft virfelig havde anholdt om at blive Hirdmand, hvilfet Kongen 

dengang, fom Thord felv troede, efter Arons JIndffydelfer, havde negtet, og 

at Kongen fiden, da Aron havde indlagt Forbøn for ham og anholdt om at 

Kongen vilde tåge em Beflutning, der funde være Thord til Hæder, fvarede, 

„at an vilde føje fig efter hané Bøn, og at Thord funde blive ved Hans 

Hof". Dette fan ikke forflares paa anden Maade end at Thord bley Hirdimand. 
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paa famme Skib, var ogſaa bans Svigerimde Solveig Sæmundsdatter, 

Sturla Sigbvatsjøns Enfe, og hendes Søn Jon, føruden flere Jslæn- 

dinger, der tilhørte det fturlungffe Parti. Det er ovenfor omtalt, at 

Dugfusfønnerne, der ifølge Forliget til Hvitaa-Bru ſkulde have forladt 

Island om Høften, af Storm bleve drevne tilbage; Dette var i Rutafjor- 

den, veftligft paa Nordlandet, og de begave fig til Deres Faders Gaard Hjar- 

Darholt i Laraadalen, hvorfra Bjørn, en af dem, felv anden drog nordefter, 

for at gjøre Kolbein unge fin Opvartning, og berette ham, bvorledes De 

ved et utiltegneligt Ubeld bindredeg fra at fomme bort, og for faaledeg 

at bede ham om Fred, indtil de funde gjøre et nyt og beldigere Forføg. 

Men paa Vejen til Sfagafjorden mødte De en vis Jon, der fom pit fra. 

Thorſtein Hjaltesføn, Bjørns Ledfager, fpurgte om ban kunde fortælle 

dem noget Nyt. Jon fortalte dem da Den vigtige Nybed, at der juft var 

anfommet et norfft Sfib til Gaaſe i CEvjafjorden, paa bvilfet Thord Siq- 

bvatsføn og flere andre Islendinger befandt fig ombord, men tilføjede, 

at han felv var affendt af Kolbein unge til Storbønderne i Veftfjørden, 

med den Befaling, at hvor fom helft Thord maatte vife fig iblandt dem, 

ftulde de gribe ham og fende ham fangen til Kolbein. —FIborftein bad 

ham at drage videre, da ban og Bjørn felv agtede fig til Kolbein. Men 
neppe bar Jon ude af Syne, førend Bjørn fagde: ,fiden jeg bar erfa- 

ret Denne Nyhed, agter jeg iffe at vide længer nord, men ſtrax at vende 

om; jeg veed nemlig med Vished, at mine Brødre pjebliffelig, de erfare 

Thords Unfomft, ville flutte fig til ham, hvor og faa fnart De funne 

fomme til, og det famme gjør jeg, bvad jeg faa end har lovet Kolbein”. 

Thorſtein fagde at ban fif gjøre fom ban vilde, men virede for Neften 

iffe ftort; Bjørn vendte om, fom tilbage til Hjardarbolt ved Mat 

tetid, og vætfede ftrar fine Brødre, der ej bleve mindre glade end 

ban ved at erfare Thords Ankomſt, og fagde at han bavde handlet alde- 

les fom han burde. 

Thord havde fandet ved Gaafe Løverdagen den Gte September, og 

nogle af Kolbeins Gaardsfolf, fom tilfældigvits vare tilftede, ſkyndte fig 

ftrar, faa burtigt fom deres Hefte funde bære Dem, vefter til Skagafjor— 

Den, for at berette Kolbein at hans Dødsfiende var fommen. Som 

fædvanligt naar et Skib anfom, indfandt der fig mange Folt fra Om- 

egnen for at handle, blandt Dem ogfaa flere anfeede Bønder, der havde 

været fortrolige Venner af Sigbvat Sturlasfjøn; ligeledes fom hans 

Moder Halldora og mange af bans Frænder. Men den pjeblifkelige 

Glæde over Gjenfpnet forbitvedes fnart ved Fanfen om hans Fiende 

Kolbeins overvættes ftore Magt. Ingen af de mægtigere Bønder, ikke 
engang Thords Frænder, vovede at erklære fig for bam, og Amuen, 

heder Det, var faa ræd, at ingen engang vovede at tale med ham uden 
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aabenlyſt, og faaledes at alle hørte det; iffe at tale om det ubehagelige 

Forhold, hvori mange nu formedelſt Kolbeins oven omhandlede, liftige 

Kneb befandt fig til Thord, med bvis Avvegods De indefad. Da Thord 

faa, at ingen Biftand ber var at vente, fik ban fig Hefte og veed i Følge 

med en Preft Snorre ind til Grund, hvor hans Svfter Stqrid og bendeg 

Mand Stvrme nu boede. Aldrig faa fnart var ban fommen bid, førend 

Abbeden i Fveraa faavel fom en anden Mand fom til bam og fagde, at 

ban maatte fee til at fomme bort faa fnart fom muligt, thi naar Kolbein 

erfarede bans Ankomſt, vilde ban ftrar fende Folt ud for at gride eller 

dræbe ham. De flefte tilftedeværende raadede nu Thord til at føge Hjelp 

hos fin Svoger Halfdan Sæmundsføn paa Kelde, paa Sønderlandet, Da 

Steinvar, Halfdans Hufteu og Thords Svfter, var bekjendt ſom en dyg— 

tig og mandbaftig Kvinde, der nok vilde kunne faa fin Mand otertalt 

til at yde bam fraftiq Biftand. Thord havde intet andet Valg end at 

følge dette Maad; [edfaget af Snorre Preft og en Vejvifer, rede De førft 

oſtlig over Vadkeheiden, og Derpaa over Sand (Sprengefand?) famt videre 

indtil de fom til Kelde, bvor ban blev modtagen med aabdne Arme. 
Han bavde iffe været Der mange Dage, førend han anmodede fin Svoger, 

og fin Svfter om en Samtale i Genrum, og meddelte Dem fin Beflut- 

ning, at tage Hevn over fin Faders og Frænder8 Drabsmænd, famt at 

gjenøprette WGttens VBefiddelfer. Men da dette ej funde ſkee, uden at 

ban fit tilftrærfelig Hjelp, benvendte ban fig nu berom til fin Svoqer, 

der, fom ban baabede, baade vilde og kunde bjelpe ham bedft af alle. 

Steinvar tog ſtrax Ordet og fagde at der iffe funde være Ivivl om, at 

hendes Mand nu vilde vife hvad han formaaede, og biftan Thord af al 

Magt. „vHidtil“, fagde bun, idet hun henvendte fig til Halfdan, „har 

du ikke viift Dig fra nogen fynderlig frigerft Side, ligefom jeg belter ikke 

bar opmuntret Dig til at blande Dig I fore Fejder, men nu erklærer jeg, 

at Der bliver intet godt Forhold mellem os, bvis du iffe hjelper min Bro- 

Der Thord; vægrer Du Dig Derved, faa ſkal man faa det forunderlige 

Syn at fee, at jeg tager VBaaben i Haand og famler Kriqs-Folk, 

men overlader dig Nøglefnippet til Buur og Kjelder”. Halfdan taug, 

indtil bendes heftige Ordftrøm ftandfede; Derpaa fagde ban: „ſaa vidt 

jeg ffjønner, ev det not andet end bare Hidfighed, fom ber udfordres, 

hvis det, Thord har i Sinde, flal faa nogen Fremgang; jeg fjender 

bedſt mig felv, og veed, at jeg iffe duer til at blande mig i ſtore Fej— 

Der, hvorhos jeg ogfar allerede er noget til Mars; det førefommer mig, 

fom om de, der tage Parti med Thord, ville faa næften alt Landets Folt 

imod fig, og Derfor gad jeg gjerne førft fee, hvad Hjelp Thord faar 

andenfteds af Frænder og Benner, førend jeg beftemmer mig. Kommer ban 

Da bid tilbage med nogen klakkelig Styrke, ffal beller iffe jeg undflaa mig”. 
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Steinvar opmuntrede bam fremdeles til at tage Parti ftrar, men maatte 
Dog tilfidft give efter for hans Foreftillinger, bvis Fornuftigbed viſtnok 
ogfaa Thord felv indfan. Det blev da befluttet efter fælles Overlæg, 
at Thord førft ffulde drage til Beftfjørdene og fee til, om ban der kunde 
faa Hjelp; thi af Bønderne i Veftfjørdene, fagde Halfdan, var der mange, 
føm havde meget ar fræve Neqgnftab for, baade af Kolbein og af Sønderlæn- 
dingerne, og fom derbos bavde langt mere Smag for Ufred og Fejde 
end han og hans Mænd. Saaledes drog da Thord veftover. I 
Følge med ham blev hans Broder Fume, der ved Gfterretningen om 
hans Ankomſt ftrar var ilet til Kelde, hvor de gjenfaa binanden med 

uffrømtet Glæde, derbos fluttede ogſaa nogle andre fig til Flokken, der 

ialt fom til at udgjøre 30 Mand. Blandt dem var den frerfe og 

førftandige Øfterlænding Nikolas Oddsjøn, bvilfen Halfdan og Steinvar 

medgave Fhord fom perfonlig Ledfager. 

GSaafnart Kolbein unge bavde faget Nys om Thords Ankomſt, fendte 

ban en Stare af 30 Mand, anført af fine Gaardsfolt, for at gribe ham. 

De fom til Gaafe, og gjennemføgte alle Martedsboderne med blanfe Vaa— 

ben å Hænde, men forgjeves: i Deres Harme over iffe at finde Thord 

grebe De en af Nordmændene, ved Navn Leif, fom de vidfte var en Ven 

af Thord, toge VBaabnene fra ham og truede med at bugge Føden af 

ham, men de øvrige Nordmand forfifrede at han var uſkyldig i Thords 

Bortfomft, og ſaaledes maatte De flippe ham los. Derimod benyttede 

De Lejligheden til at røve fra to islandſte Kjøbmænd indtil en Bærdi af 

30 Hundreder. De vendte tilbage til Kolbein og meldte ham, at Thord 

havde taget Vejen over Sand. Kolbein fendte ftrar Bud fyd over 

Fjeldet til Hjalte Biftopsføn, Gisjurs Fuldmægtig, berettede ham om 

Thords Ankomſt, og bad ham tage fig vare. - FThord funde dog endnu 

iffe tænte paa at angride bam, men drog Derimod avd affides Veje, ſaa— 

fedes at Hjalte iffe engang vidfte noget Deraf, over Thjorsaa og vefter 

gjennem Herederne førft til Borgarfjorden og Derfra til Dale, hvor Tume 

flog fig ned hos en vis Sverting paa Hvamm, medens Thord fortfatte 

Rejfen længere veftover til Saurbø, for at opføge fin Frænde Sturla 
Thordsſon paa Stadarbool. - Nvgtet om bans Nærværelfe udbredte fig 

nu overalt i VBejtfjordene, og de flefte Medlemmer af Urøfjas forbenvæ- 

vende, nu adfplittede, Parti fluttede fig endog uopfordret til ham, førft 

og fremft Dugfusfønnerne Bjørn Køgil og Kolbein Gran. Thord havde 

endnu iffe fynderlig perfonligt Kjendffab til Sturla, men fandt Dog, fom 

hans Nærfrænde, en god Modtagelje hos ham. Da han havde tilbragt 

en Nat i hans Huus, vyffede ban ud med fin Anmodning til ham, om 

at ban vilde de ham Hjelp. „Det er mig berettet”, fagde Fhord, ,at Du 

er Den mægtigfte og forftandigfte af mine Frænder ber paa Denne Kant, 

figeføm jeg og Dar hørt, at Voldsfrenerne paa Ørlygsftad iffe have gaaet 
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nogen mere til Hjertet end dig; du bar forben altid plejet at ftan mine 

Frænder bi, naar de havde Deres Net at forfegte, og jeg haaber at du 

nu ogfaa vil vife mig Det famme Venftab; man bar desuden fagt mig, 

at du blev faa forbitret over Den Maade, hvorpaa man ftilte Dig vg 

Urøfja fra binanden, at du not funde bave Lvft til at biftan Den, Der 

hevnede denne Sfjændfelsdaad". Sturla fagde at han, faavel fom De 

bedfte Mænd der i Egnen, befandt fig i en vanffelig Stilling, fordi De 

havde aflagt Kolbein Froffabseed. Men Fhord fagde at Denne Eed, fom 

nødtvungen, iffe var bindende. Sturla havde alt før megen Lvjt til at 

tage Parti, til at ban iffe ffulde lade fig flan af dette Arqument, og 

ban tilfaqde Derfor Thord foreløbigt fin Biftand; men ban vilde Dog 

iffe aabenlyſt flutte fig til bam, førend ban fom tilbage fra fin videre 

Rejfe til De nordvefilige Fjordegne'). Thord drog Da videre. Da 

han fom til Hage paa Bardeftrand, bvor biin Eyvind Preft boede, Der 

havde givet fin Svoger Gifle det fiffige Raad at have en anden Kolbein 

i Fanferne end Kolbein unge, naar ban aflagde Eden, lod ban fende 

Bud efter Gifle og alle de meft anfeede Bønder paa De Kanter. De 

indfandt fig ogſaa, vga Thord henvendte fig nu til Dem, og førtt og fremft 

til Gifte, fom den førnemfte, med Den Begjæring, at De vilde gribe til 

Vaaben for bam og følge ham fod til bans Svoger Halfdan, for at de 

tilfammen enten funde tilfæmpe fig fin Met, eller fade med re. Giſle 

fvarede, at vel var ban faa gammel, at ban egentlig burde bolde fig borte 

fra alflags Fejde, men ber var Den vene Nodvendighed for Haanden; 

ber gjaldt Det for alle at vife fiq fom Mand og ſtaa Thord ærligen bi; 

den Eed, ban bavde fvoret Kolbein, Hindrede ham iffe i mindſte Maade 

fra at optræde fom bans Fiende; ban ftulde ftrar fade fine fire Sønner 

Drage med Thord, og lovede derhos felv at opmuntre Almuen, bvor ban 

funde, til at tage Fbords Parti. Thord taffede bam for hans Iver, 

men undrede fig noget over, at ban ej felv vide være med. Fra dette 

Møde paa Hage fortfatte Thord fin Nejfe til Eyre i Arnarfjorden, hvor 

Steinunn Ravnsdatter boede med fine Sønner, og bvor ligeledes hendes 

Svigerføn Starthøvde Dugfusfon for Tiden opboldt fig. Da han fom 

til Eyre, traf ban iffe Svarthøvde og bendes wædfte Søn Navn 

hjemme, Da de tilfældigvits vare Dragne nord til et Bryllup i Dvrafjorden. 

Men ban fod endnu famme Nat fende Bud til dem med den Unmodning, 

at de vilde møde bam paa Gaarden Sande, hvor Ravns Lejfænding 

Baard boede. De efterfom ſtrax AUnmodningen, og da Ihord fom frem 

med fin Begjæring om at De vilde ftaa bam bi, fvarede Svarthøvde øje- 

1) Sturlunga Saga VIL. 1—3. Tidligere, i VI. 37, tales der om at den før 

nævnte Sverting paa Hvamm ffal have ledfaget Thord til Sturla, og beftræbt 

fig ivrigt for at frifte Venffab mellem begge Føætterne, , hvilfet ogſaa var faare let”. 
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bliffeligt, at han og hans Brødre lige fiden Sturlas Drab fun havde 

ventet paa at Nogen vilde træde op fom bans Hevner, og at Thord der- 

for blot bebøvede at udtale Ordet, for at de alle ffulde være lige faa 

villige fom fyldige til at hjelpe bam. Baard fagde, at han for fin Part 

fandt fig bedft tjent med at bandle paa famme Vis fom Folfene paa 

Eyre. Ravn bavde endnu intet øret. Men Den unge Mand, fom der 

ftaar”, fagde Thord: „hvo er han, hvorfor har ban intet at fige?" 

, Jeg er Ravn Ovddsføn”, fagde han. „Nu vel”, fvarede Ford, „vil 

du Da flaa Dig til 0827" , Jeg ev endnu fun ung og lidet vant til flige 

Foretagender”, fvarede Ravn — ban var Dengang 16 Aar gammel — 

„hidtil har jeg iffe bæret paa Tog med Høvdinger, og veed iffe om jeg er 

baardfør nof, da jeg neppe bar traadt mine Børnefto".  Fhord foreftillede 

ham, at bvis nogen bavde Skjel til at optræde fom Kolbeins Fiende, 

faa var det Ravn, formedelft hans Morbrødres Drab; næft Sighvat og 

pans Sønner vare ingen gjævere Mænd end Ravnsfønnerne faldne ved 

Orlygsſtad. Navn var fet at overtale, eller havde vel egentlig allerede ta- 

get fin Beflutning : Det pasjede fig ikke, fagde ban, baade at bare fiden 

Evne til at vde Hjelp, og at anvende dette lidet til Thords Skade. 

Saaledes var Da ogfaa ban vunden. Hidtil havde Thords Underhandlinger 

og Overtalelfer baft et forvnffet Udfad. Men iffe faa, Da ban fom 

fænger nordpan, og, benvttende fig af den befvemme Omftændighed, at De 

førnemfte Mænd fra Fjorden veftenfor FJfa-Fjorden juft vare famlede 

ved hiint Bryllup i Dvrafjorden, fremtraadte blandt dem, og vg- 

fordrede dem til at gjøre fælles Sag med ham imod Kolbein. Her 

var nemlig Urøfja, Hvis Interesfer han anſaaes for at repræfentere, 

mindre end vel anfeet; Deels erindrede man bans Voldfombed fra tidligere 

Dage, da ban holdt til i Vatnsfjord; dels havde man i friſkt Minde 

et ffammeligt og forræderff Mord, Urokja Aaret forud havde beganet paa 

den almindelig afboldte Illuge, den fidfte vorne gjenlevende Søn af Thor— 

vald Snorresføn '). Bønderne å Ffafjorden havde Dengang endog villet 

angribe Urokja, og Da Dette ikke Inffedes, havde flere af Dem henvendt 

fig til Kolbein og ffjenfet bam Deres Venftab. Thord boldt en lang 

1) Om Slluges Drab handles der udførligt i GSturlumga Saga VI. 26, 27. 

Urøfja anmodede Jlluge om at møde ham paa Gaarden Holt i Anundfford, 

da han ønffede at tale med ham. Illuge fom, fljønt Han forundrede fig over 

Anmodningen, da han og Urokja ny8 havde været fammen paa Thorffefjord- 

thing, uden at Urøfja da havde talt med ham. Ved at fee Urøkjas Følge, 

merfede Illuge Uraad, men nu var det for filde.  Urøfja faldte Jlluge til 
fig og gif med ham affides ved Kirfegaarden, ledfaget af et Par Mænd; de 

øvrige bad han holde fig tilbage. Da Urøfja var kommen omfring Kirke— 

gaardshjørnet, greb han Jlluge og ftillede fig foran ham, med de Ord: nu 

ffal jeg lønne dig, at du har lagt Planer mod mit Liv; i det famme Hevede 

Thorarin, en af Urøfjas Ledfagere, Hans Hoved. 
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Tale, bvoraf det bovedfagelige var, at han bad alle de Jilftedeværende om at 

gribe til Vaaben for han, og det med faa fort Frift, at de, faafremt de fulgte 

Opfordringen, føulde indfinde fig bevæbnede i Saurbo inden Ullehelgens- 

Dag. Det var Dagen efter Micdelsmesje, eller 30te September, at 

Ford Holdt denne Fale '), ban gav dem faaledes fun en Maaneds Frift. 

Hans Fale og djerve Optvæden for Den ftore Forfamling gjorde i det 

hele taget et godt Indtryf; man fandt at ban var en forftandig Mand, 

naar Heftighbeden og Overmodet itfe lob af med ham, fom det var 

Iilfældet i Forſtningen. Men om de end havde fonts not faa qodt om 

ham, var Dog De fleftes Afbængigbed til Kolbein for ſtor, til at de 

afferede nu ftulde bave enten funnet eller villet tage Thords Parti. De, 

fom Hoſten forud bavde fvoret Kolbein Troſkabsed, fvarede, at Det umu- 

figt gif an for dem at frige mod Kolbein, faa længe iffe denne brød fine 

Forpligtelfer til Dem, og at det Derfor iffe engang kunde nytte at 

bede dem om at gribe til Vaaben for bam; i alt andet føulde de derimod 

være bans Venner. Det er vel iffe faa ufandfonligt, at Shord Dog til- 

fidft bavde faaet Dem overtalte, hvis ban havde føgt at vinde dem enkelt 

vits, og med Det gode; men ber lob netop hans Overmod og Heftighed 

af med ham: ban fordrede ftvengt, at Bønderne i Beftfjordene enten ſkulde 

erklære fig for eller imod ham, og Hvis ban Da i fidfte Fald Dog fom fejrrig 

tilbage fra det Tog, ban havde fore, ffulde ban not vide at tage tilbør- 

lig Straf over alle dem, der nu vare De varſte til at gjøre Vanffelig- 

beder. Slig Tale funde iffe andet end fætte ondt Blod.  VBønderne 

fagde, at ban havde not af Fiender at tage Hevn over, om han iffe og- 

faa udjtødte FIrufler mod dem. — FIbord fvarede, at De iffe bebøvede at 

minde bam om, bvad der fag ham tungt par Hjertet: Det ene Ord tog 

det andet, og Enden blev, at han føltes fra Forfamlingen i ftørfte 

Uvenffab. Om Aftenen vendte ban tilbage til Sande, hvor Bonden, den 

før nævnte Baard, overflod ham hele fin Gaard og Huusbholdning til 

Dispofition: en Liberalitet, fom alle fandt overordentlig ftorartet. 

Thord føgte derpaa, men med lige faa lidet Held, at ffaffe fig Bi- 

ftand fra De ydre Fjorde og Steingrimsfjorden.  VBønderne havde over- 

alt paa Disfe Kanter fvoret Kolbein FIroffabsed, og denne Ed afgav i 

Det mindfte et Paaftud for Dem til at befvare Thords Anmodninger med 

Nej. Da traadte en Dag en los og ledig Perfon, af vinge Herfomit, 

men flint og frejdig, ved Navn Asbjørn Gudmundsføn, ind til bam, 

og fpurgte, bvad det ffulde betyde, at ban fun henvendte fig til de egent- 

1) Thord var, fom det angives i Gap. 4, fommen til Eyre Aftenen før Midels- 

dag; Dagen efter, Michelsdagen felv, der indtraf paa en Søndag, var Sam- 
menfomften med GSvarthøvde og Ravn vaa Sande; ben følgende Dag var 
altfaa Beføget i Dyrafjorden. 
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fige Bønder om Hjelp, og iffe vilde benytte andre. , Jeg”, fagde han, 

tilbyder mig at gjøre Dig Følge og haaber at være Dig til førre Nytte 

end bvilfen fom belft Bonde. Skaf mig fun nogle Folk til Hjelp, ſkal 

jeg prøve paa at fræve Bønderne op”. Thord modtog hans Filbud og 

ftillede Dagen efter 9 Mænd under hans Befaling, faldende dem „Gje— 

fter”, i Lighed med Gjefterne ved det norffe Hof; med denne Flok drog 

Asbjørn afjted ud efter Steingrimsfjorden, fra Gaard til Gaard. Paa 

De flefte Gaarde vare Bønderne felv borte, Da De havde foret Nys om 

hvad Der var i Gjære, og fljult fig; men de Mænd, der fandtes, maatte 

følge med, bvad enten De vilde eller ej. Det fynes noget befynderligt, 

at en faa ubetydelig Stare, fom Asbjørns, ſkulde faaledes funne have 

tvunget Folk til at Drage af Gaarde mod Deres Vilje; men det ev tyde- 

figt nof at ban og bans Kammerater bave været baandfafte, vel bevæb- 

nede og beftemte Karle, mod bvem de Urbejdsmænd og Fjenefte- 

følt, der fandtes paa Gaardene, iffe vovede at knyz Desuden var Der vel 

heller iffe faa faa af disſe, Der gjerne fulgte med af Lvft til Wventyr 

og Botte. Saaledes drog Asbjørn frem, altid forøgende fin Skare, 

indtif ban fom til Huſavik. Her boede en Bonde ved Navn Høgne, 

Der figeledes var borte. Asbjorn lod hans Kone gribe og tvang hende 

til at følge med, i Haab om at Høgne nu nok vilde fomme efter. Det 

varede heller iffe længe førend Høgne fom, felv 14de, og forlangte at 

Asbjørn føulde flippe hans Kone tøs. Asbjorn erflærede fig villig der- 

til, bvis ban og bans Følge vilde flutte fig til deres Frop. Hogne vg 

hans Ledfagere vilde intet høre Derom, og truede Asbjørn baardelig for 

bans Fræfbed. Asbjørn bad dem fomme og angribe, om De torde; Da 
de betæntte fig Derpaa, fagde Asbjørn, at ban ftulde fære Dem, en 

anden Gang iffe at fætte efter Thords Mænd, greb et Spyd, kaſtede 

Det efter Hogne og traf bam overft i Laaret:: Det var et dybt og farligt 

Saar. — Dette var Det førfte Blod, fom flod I den Fejde, der nu ber 

gyndte. Nogle af Hognes Ledfagere bleve faa forfærdede, at de virkelig flut- 

tede fig til Sroppen; De øvrige bare Den faarede Høgne hjem. Thord havde 

imidlertid begivet fig fra Steingrimsfjorden til Saurbo, da Allebelgens- 

Dag nærmede fig, paa bvilfen De af bam vopvudne Mænd føulde komme 

fammen. Paa Vejen derben mødte ban Asbjørn, Der fom veftenfra med 

fin Flot; begge Flofte, bans egen og Asbjørns, forenede fig nu, og 

fulgte ham til Stadarhool, bvor ban indtraf Dagen før Ullehelgensdag. 

Men uagtet alle bans og Asbjørns Bejtræbelfer var dog den Styrke, 

dDe bavde faaet famlet, faa ubetydelig, at Sturla Fhordsføn ved at fee 

Den vyftede paa Hovedet og erkflærede at bverfen ban eller de mange 

andre, Der befandt fig under famme Vilfaar, funde indlade fig paa at 

bryde deres Eed uden anderledes lovende Udfigter. „Men“, fagde ban, 
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„det Varer Vift iffe længe, førend Nordlændingerne felv bryde deres For- 

pligtelfer til mig, og Da ſkal jeg iffe unddrage mig; jeg ſkal ogſaa, om 

Du vil, nu vide med Dig ſyd til Borgarfjorden". — Thord fvarede ikke 

ſtort bertil, Dog modtog ban Sturlas Filbud, og veed førft, ledfaget af 

bam, til Hvammsfjorden, hvor Tume fluttede fig til Troppen, faavel 

fom bans Svfterføn Teit Styrmesfjøn, Der var fommen nord fra Grund 

felt fovende; fiden ftevnede ban til Dale, og fadte ber de bedfte Mænd 

i Flokken fammen for at vaadflan om, bvad Der videre var at gjøre. 

Forſt blev Mandjfabet talt, og befundet at udgjøre benved 240 Mand. 

Med en faa ubetydelig Styrke, der Desuden var Daarligt bevæbnet, ind- 

fan man, at Det ej var at tænke paa at Drage til Nordlandet mod Den 

mægtige Kolbein. De flefte  raadede Derimod Thord til at ftevne til 

Sønderlandet, hvor man ligeledes havde mange Neqninger at opgjøre, 

men hvor Der neppe fandtes faa mange Folk til Forfvar. - Undervejs, 

foreflog man, funde man aflægge et Beføg hos Loft Biffopsføn paa 

Hufafell i Hitardal '), og forfvne fig med de nødvendige Vaaben af hans 

ftore Beholdning. Dette Forſlag bebagede Ford færdeles, da ingen, fom 

ban fagde, bedre fortjente en Ydmvaelfe, end Løft, der fænge harde været 

en Modftander af hans Frænder, og ivrigt taget Peel i Anflagene mod 

Sighvat og Sturla. Saaledes befluttede man Da at lagge Vejen om 

Hitardal. Da Thord fom op paa Hejden, bvorfra man funde fee ned i 

Dalen, fendte ban Teit Styrmesføn forud med femten Mand, og befa- 

fede bam at tage Loft til Fange, uden for Reſten at tilføje bam noget 

Ondt, men pasje nøje paa, at iffe en enefte af Gaardsfolkene undfom. 

Teit befatte Gaarden, men traf iffe Loft hjemme, Da ban juft var veden 

bort fil em Gaard i Nærbeden, hvor ban om Aftenen fit Underretning 

om, bvad Der var pan Ferde, og Derpaa ftrar føyndte fig ned til Søen, 

fit fig en Baad, og voede ſyd over Fjorden til Garde, hvor ban i nogen 

Tid holdt til hos Fhorleif Thordsſen. Thord fom til Hufafell noget 

efter Teit, tilbragte Natten Der, og lod om Morgenen alle de Vaaben, 

De førefandt, famle; en heel Mængde Skjolde forvaredes i Kirken, men 

bleve nu bragte ud.  Ligeledes fød han alle de Hefte, man funde faa dre— 

vet fammen, borttage. Han fortfatte derpaa Toget over føndre Revfjadal, 

bvor en vis Thord Bjørnsføn fluttede fig til bam; længer ud paa Dagen 

fagde Sturla Thordsſon bam Farvel, efter at de havde haft en Samtale med 
binanden, og drog bjemover. Ford drog videre over Skardshejden til 

Laugardal, og videre til Gisfur Thorvaldsſons Gaard, det før omtalte 

) Det er maaſtee ikke overflodigt at tilføje, at Hitardal ligger fydligft i Thors- 
nesthing, pan Grændfen mod Tveraathing eller Borgarfjorva-Diftriktet. 



238 Haafon Haafonsføn. 

Tunga eller Biffopstunga lidt nordenfor Skaalholt )Y. Hans Moder 

Thora Gudmundsdatter foreftod Gaarden, men alt Bohave vg Forraad 

var bragt ind i Kirfen, faa at man iffe forefandt noget fom helſt fpife- 

figt uden en Ringe med Fløde. Nogle af bans Mænd vilde derfor 

flagte en Deel Kvæg, men Thord forbød Dem Det, Da det vilde tage før lang 

Tid: Krigåmænd, fagde han, maatte vide at nøje fig med den Spife, fom til 

enbter Tid var for Haanden. Man fan fee, at han iffe for intet havde 

været blandt Hivdmændene i Norge og hørt om De gamle Birfebeiners 

Difciplin. Han fit nu vide, at Hjalte Biftopsføn havde famlet en Deel 

Folk nede i Floen, og bød Derfor hver Mand fadle fin Heft; det var 

nemlig bans Henfigt at angribe Hjalte, vg ban befalede allerede dem, der 

bedft fjendte Vejen, at ride forud. Men hans Broder Tume fagde at 

fligt iffe var at tænfe paa, og at De, Der var af famme Mening fom 

ban, ffulde følge bam oſt over Aaerne. Skaren Deelte fig Da i to 

Flokke, af hvilfen Den ene famlede fig om Tume, den anden om Thord; 

men efter flere fornuftige Mænds Foreftillinger lod Thord fig bevæge 

til at give Slip paa den dumbriftige Ungrebsplan, og beller følge med 

Tume øftover, bvor De Dog havde Udfigt til at faa nogen Underftøttelfe. 

Han fom om Aftenen til Kelde, bvor ban nu atter opfordrede fin Svo— 

ger Halfdan til at vde bam Biftand. Men Halfdan føgte fremdeles Ud- 

flugter. Det hjalp faa alligevet iffe noget, om ban greb til Vaaben, 

fagde ban. Thord bad ham Da fun at flaffe Folk, fan funde han jo felv 

fidde hjemme. Halfdan fagde, at ban førft maatte tale med fine Brødre 

bevom. Steinvar, Huusfruen, var meget vred, men Det bjalp ikke. 

Thord maatte Drage bort med uforrettet Sag. Han ftevnede nu til 
Breidabolftad i Fljotslid, hvor Den af os tidligere omtalte Orm Bjørns- 

føn, Gisfur Thorvaldsſons Broderføn og paa en Maade Snorre Stur- 

fasføns Stifføn, boede. Orm havde, fom vi vide, baft Deel med i 

Raadflagningerne mod Snorre, ffjønt ban iffe havde villet deeltage umid- 
Delbart i hans Drab?). Men han hørte Dog til Dere8 Fal, over hvilke 

Thord havde at føge Hevn, og Da det Desuden var nødvendigt at Flaffe 

Flokken Underholdning, medens det Dog iffe gif an at røve fra Benner 

eller fagesløfe Folk, var det ej andet end rimeligt, at ban, naar Lej- 

figbed gaves, lod fine Fiender betale Gildet, og fanledes for en Tid 

flog fig ned paa Breidabolftad, hvor ban tog for fig, fom om ban var 

) Søndre Reyfjadal ligger paa Sydøftfiden af Borgarfjorden; fra den har 

Thord faaledes taget em Fjeldvej til den øvre Deel af Narnes-Thing, hvor 

han fom ned til Laugardal et Par Mile veftenfor Geyfer, og derfra drog til 

Tunga; om denne Gaard fe ovenfor II. S. 1006. 

2) Se ovenfor IL. S. 1001, 1002. Som Søn af Hallveig Ormsdatter funde 

Orm, faavel fom Broderen Kløing, faldes Snorres Stifføn. 
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hjemme. Orm bavde, ved Efterretningen om at ban nærmede fig, taget 

Flugten øfter til Kloftvet i Ver. 

Da Hjalte Biffopsføn børte at Thord havde fat fig faft paa Brei- 

Dabolftad, veed ban felt nord over Fjeldet for at raadflaa med Kolbein 

unge, men bød Bønderne at holde fig famlede under Vaaben i Skaal— 

bolt faa mandfterfe fom muligt, og fit Biſkop Siqvard til at Drage ben 

til Fbord for at aabne Underbandlinger, Dog meft, fom Det fynes, for 

at vinde Tid, indtil Kolbein funde fomme nordenfra med Undfætning. 

Biftoppen fom til Breidabolftad, med Steinvar i fit Følge, og anboldt 

paa De forfamlede Bønders Vegne om midlertidigt Forliq. Thord vilde 

nødigt indlade fig Derpaa, i det mindfte vilde ban iffe gan ind paa Bi- 

ftoppens Forflag, at fer Mænd fra bver Side ſkulde træde fammen og 

afgjøre Betingelferne; ffulde et Forliq fomme i Stand, fagde ban, faa 

maatte Afgjorelſen i alle Fald overdrages Halfdan og Steinvar alene. 

Biftoppen fagde, at hertil funde ban bverfen fvare Ja eller Nej paa 

Bøndernes Vegne, førend ban bavde hørt Deres nærmere Beftemmelje, 

og vendte tilbage til Sfaalbolt, men lovede paa en beftemt Dag at fende 

Bud om, bvad De befluttede fig til. Et faadant Bud fom ogſaa, men 

to Dage efter den aftalte Tid, og med Den Beſked at Bønderne iffe vilde 

gaa ind paa De af Thord fremfatte Betingelſer. FTbord begav fig da 

ftrar til Kelde med bele fin Flof, for at vaadflaa med Halfdan og Stein- 

var, og faa Underftøttelfe af Dem til et Angreb paa Bondeflokken i Staalbolt. 

Halfdan var iffe bjemme, men veden ned til Odde; DID fendte Thord 

ftrar Kolbein og Bjørn Duafusjønner efter bam, men Steinvar lod alle 

deres Landbønder falde fammen og bød dem bolde fig færdige til at 

følge Thord og Halfdan. Da Dugfusfønnerne traf Halfdan og fortalte 

bam, bvorledes Sagerne ftod, fagde ban at det iffe var vaadeligt for 

Folk, Der ej bavde Des kraftigere Opfordring Dertil, at fare løs paa bel- 

fige Steder 1) og angvibe Bønderne; ban vilde bverfen felv følge med 

Thord eller tillade nogen af fine Mænd det; Thord fik felv fee til, 

hvorledes ban fom ud af det med Bønderne. Han (od ftrar de af 

Steinvar fammenfaldte Folt tilfige, at De ſkulde Drage bjem, bver til fit. 

Da Kolbein og Bjørn fom tilbage med denne Beffed fra Halfdan, blev 

Thord vpderft vred, og fagde at ban lige fuldt vilde angribe Bønderne 
og fee, bvorledes det fød af. Da bavde ban juft fanet filter Efterret— 

ning om at Bønderne vare omtrent 700 Mand fterfe, og bavde forffand- 

fet fig paa Skaalholts Kirfegaard. Hans egen Flof udgjorde, fom det 

vifte fig ved Optællingen, ftrar man fom over Thjorsaa, fun 220 

) Skaalholt Kirfe med den paa dens Grund liggende VBiffopsgaard nød natur- 
figviis ben famme Fredhellighed, fom Kathedralfirferne andenfteds. 
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Mand, og mange foreftillede ham, hvor ufornuftigt det var at binde an 

meb en faadan Overmagt. Men Ihord fvarede hertil, at ffulde han faa 

nogen Fremgang, fom han not ofte til at prøve Jing, der vare lige faa 

fortvivlede og urimelige fom Denne. Han fortfatte Toget. Ikke langt 

fra Skaalholt mødte han VBiftoppen, der fornyede det forrige Tilbud 

paa Bøndernes Vegne. Thord fvarede i Brede, at Biffoppen fun føgte 

at gjøre ham Fortred. Biſkoppen truede nu med at fætte Thord og 

hans Mænd i Ban, hvis De rede ind paa Biſkopsſtolens Enemerfer. 

Thord fvarede at ban førft og fremft ffulde vife Bønderne bort, og at 

det ej pasfede fig at Drage flige VBodsmænd ind paa Kirfegaarden; 

det var iffe mange Dage fiden de havde brudt en Kirke op, bentet fer 

Mænd ud, føm bavde føgt fin Iilflugt der, og ladet dem alle fammen 

dræbe.  Biftoppen vilde nu ſkynde fig å Forvejen, for at melde Bøn- 

Derne Thords Ankomſt, men de forrefte af Thords Mænd ftandfede Ham, 

indtil Thord felv fom efter; Thord bød Dem ftrar lade bam vide t Fred, 

men fulgte felv ftrar efter bam. Da ban fom til Geilerne (De fmale Veje) 

i Nærbeden af Skaalholt, lod ban fine Mænd ſtige af Heftene og gjøre 

fig færdige til Angreb, men fendte Navn Oddsføn og eit Stormesføn op 

til Biffopsqaarden, deels for at høre om Bønderne iffe havde betankt fig, 

deels ogfan for at erfare, hvor ſterkt De havde forffandfet fig, og om det 

var forbundet med ftore Vanfteligheder at anqgvibe Dem. De fandt Bi- 

ſkoppen i fit fulde Skrud, omgiven af 30 Klevfer; ban fagde, at ban 

øjeblittelig vilde banfætte Thord og alle bans Mænd, hvis ban underlod fig 

at gjøre noget Angreb. Men Da tvaadte, merkeligt nok, Den forftandige 

og velmenende Feit Fhorvaldsfon, Gisſurs egen Broder, frem og bad 

Biftoppen iffe endnu at gribe til faa vbderlige Forboldsregler; ban fore 

ftillede ham, bvor meget Der talede til Thords Undſkyldning, bans nær- 

mefte Frænders Drab og Fabet af alt hvad ban ejede, og hans vanffe- 

lige Stilling for Ojeblikket, hvor han ffulde underholde en talrig Flok, 

uden at ban dog bavde andet at gribe til, end hvad ban kunde tage fra fine 

Fiender, naar han iffe vilde røve fra fagesløfe Folt: man kunde jo dog 

iffe fortænfe ham i at ban føgte fin Net med de Midler, der frode til 

hans Naadighbed. Disſe Foreftillinger, fær fra Teits Mund, gjorde 

ftevtt Indtrof paa Bønderne, fom nu bleve forfonligere ftemte, og gave 

Biftoppen og Teit uindffræntet Fuldmagt til at underbandle paa Deres 

Vegne.  Disfe Mand begave fig derfor hen til Thord, ledfagede af Ravn 

og Teit Styrmesføn, fom underrettede Thord om, at Bøndene vare 

faa vel forffandfede, at hvis Det fun var Det mindſte Tag i dem, vilde 

det holde meget haardt at angribe Dem. Dette gjorde nogen Virkning, fjær 
paa Fume, der ivrigt vaadede til Forlig, bvilfet da omfider fom i Stand 

faafedes, at Biffoppen og Steinvar ffulde afgjøre Betingefferne, og bvor 
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De ej funde enes, flulde Steinvar alene raade. Bonderne føulde ikke 

øve Fiendtligbeder mod Thord, førend Gisfur fom tilbage til Landet: 

da ſkulde Forliget uden videre være bæret, men fom Gisfur ikke, ffulde 

Det fremdeles ftaa ved Magt. Herpaa gave Thord og Bønderne binan- 

Den Haandfal. Thord forble paa Breidabolftad, indtil Biffoppen og 

Steinvar affagde Voldgifts-Kjendelfen. Dette ffede paa Biftops-Junga, 

hvor Thord til den Ende begav fig ben. Den fød paa, at alle de ftørre 

Bønder i Det bele Diſtriet, Dev lag under Gisfur Thorvaldsſon, fiulde 

tilfammen udrede fem Hundreder, og alle dDe vingere, for faa vidt De be- 

talte Thingfarekjob (eller efter nvere Udtryfsmaade „ſtode i Sfattemand- 

tallet)”, tilfammen tre Hundreder "). — Derved fif Thord Dog en Tare— 

penge for fig og fin Flof, og, hvad mere er, Det anerkjendtes berved, 

at Retten var paa hans Side. Altſaa var Der nu fluttet en foreløbig 

Separatfred eller Stilftand mellem Fbord og Sønderlandets Bønder. 

Havde ban end iffe faaet Filbængere ber, faa bavde ban Dog vundet 

fan meget, at Denne Deel af Landet indtil videre var neutval under 

Kampen mellem bam og Kolbein. — Det var merfeligt nok, at han med 

fin ubetydelige Storfe funde Drive Det Dertil, men hans fafte, krigerſke 

Holdning, ja endog bans Heftiqhed fones at bave indjaget Bønderne 

Reſpect ?). 

Thord forfod nu Sønderlandet og begav fig tilbage til Borgarfjor- 

den. - Men imidlertid havde Kolbein ifte været ledig paa Nordlandet, 

men famlet ſtore Starer baade fra dDe pjtlige og veftlige Hereder I Fjer- 

Dingen, tilfammen 700 Mand. Hjalte Biffopsføn vilde, at man ffulde 

Drage den faafaldte Kjøl til Sønderlandet, men Kolbein beregnede vigtigt, 

at Thord nu allerede maatte være Dragen veftover, og meente Derfor at 

man gjørde vetteft i at fægge Vejen over De veftlige Hejder, nemlig Den 

faafaldte Tvidogra (Fo-Døgers-Hejden) 3), hvorved De vilde fømme lige 

1) Gjter Beretningen ,fer Alen for Øren” vilde dette udgjøre 160 Ører (Sølv- 

fpecter), elfer efter de nuværende Bærdiforhold omtrent fvare til 1700 Spolr. 

?) Sturlunga Saga, VII 6—8. 

3) Uagtet ,Dægr* mu ofte bruges i Betydningen ,Døgn" (24 Timer), ev Dog 

den vette, gamle Betydning Dogn, eller 12 Timer; Tvidøgra betegner 

faaledes en Heid, fom man brugte en Dag og en Nat til at overfare. En 
Levning af den gamle, rigtige Brug af Ordet er det, naar „Jevndogn“ af 

Almuen faldes „Jamdeger“, det vil fige et Døgn Hvor hvert Døgr, Dagen 

og Natten, ere lige fange. „Jevndogn“ er egentlig meningsløft. Den her 

ombhandlede Heid, Tvidøgra, ligger mellem Gnupsdalen, (faaledes kaldes den 

øverfte Deel af den Dal, gjennem bhvilfen Mivfjord-Aaen ftrømmer ned til 

Midfjorden, en Arm af Rutafjorden paa Nordlandet) og Hvitaa-Dalen, øverft 

i Borgarfjords- eller FTveranthings-Diftrictet. En af de øverfte Gaarde i 

denne Dal er- GSlsbakke. 

Mund, Det norffe Folks Hiftorie. IV. 16 
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ned i Borgarfjorden, og faaledes være fitvere paa, itte at forfejle deres 

Fiende.  Nordlændingerne vare meget ærgerlige over at maatte Drage ud 

ved Vintertid, og onſkede alle Ulykker over Hjalte, fom itte havde 

funnet bjelpe fig felv; ogfan Kolbein meente, at GSønderlændingerne 

not funde have jaget Thord bort, hvis De havde haft Mands Mod og 

Hjerte. - Snart fil man end mere Warfag til at forbande dette Tog. 

Paa Toget over Svidagra-Hejden faldt der om Morgenen førft en tæt og 

vedholdende Slud, fan at alle blepe gjennemvaade; ud par Dagen blev 

der en beftig Nordenvind med bidende Froft og Snedriv fan ſterkt, fom 

man fjelden bavde feet Mage til; fnart vidfte man ikke [ænger, hvor man 

var, og Den iisnendDe Kulde gjørde det umuligt for mange at bolde faſt 

paa Deres Vaaben. Nogle omfon ftrar, andre flamfrøs Deres Lemmer; 

Glendigbeden var grændfelgs. Kolbein bad dem forføge, om Det bjalp 
at de fog Fag med binanden, for faaledes maaſkee at varme fig noget, 

men Det lader ifte til, at Dette virfede fynderligt. Omſider lettede Vej- 

ret nogenledes, faa at man funde fee, hvor man var; De, fom endnu vare 

uffadte, tøge Da De forfomne paa Ryggen, vg faaledes flæbte man fig, 

efter en frogtelig Dag og Nat, ned til Gilsbakte pverft i Borgarfjord- 

Diftvictet, bvor man anfom lidt før Dag. Her lod Kolbein Foltene 

udhvile fig, og fortfatte Dagen efter Foget ned til Reykjaholt med dem 

af fine Folk, Der befandt fig nogenledes vel; men en Deel maatte ligge 

tilbage, aldeles ude af Stand til at drage videre )). 

Da Thord paa fit Tog fra Sønderfandet fom ned i Reykjadal, 

blev det ftrar meldt, at Kolbein allerede var fommen til Revfjabolt med 

en betydelig Styrke. Thord gjorde Derfor Holdt nede i Dalen og boldt 

Raad med fine bedfte Mænd om, hvad man føulde gjøre. De beftigfte 

og driſtigſte vilde at man ftulde vide lige til Revfjabolt og angribe Kol- 

bein, uden af endfe Overmagten; De flefte af bans Folt, meente De, vare 

faa forfomne af Kulde, at de iffe Duede ftort til at flaas. Men de for- 

ftandDigere frarandte det fom alt for voveligt, og fagde at man beller burde 

føge at fomme dem forbi fænger mod Veſt; det var allerede Are værd 

at funne vide faa nær forbi Kolbeins ftore Flot, uden at fommei Kamp 

med Den. Thord valgte dette fornuftige Raad, og fortfatte fit Fog ud 

igjennem Dalen, famt videre til Thingnes, og over Nordraa (ved hvile 

fen Lejligbed ban faldt i, og paa et hængende Haar var druknet) ril Sta- 

vabolt famt ned til Myre, idet han paa forftjellige Steder efteriod Vag— 

ter for at holde Øje med Kolbein, om han føulde tomme efter. — Kol 

bein havde faaet Melding om Fords Anfomft, medens denne endnu 

) Sturlunga Saga, VIL. 9. De islandffe Annaler. — Ifølge disſe ffulle dog 

fun tre Mænd være ihjelfrosne paa Tvidøgra. e- 
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var i Revfjadal; ban lod ſtrax fine Mand ſtige til Heſt, og fatte efter ham 

faa burtigt ban unde. Han fom til Thingnes faa Ojeblik efter at 

Thord bavde forladt Gaarden; man fandt endog De Hefte ganſke vaade, 

Der vare faldne i Bandet, da Ifen braft. Man fpurgte Bonden paa 

Gaarden, Børt Ormsføn, bvad Vej Fhord havde faget, men ban vilde 

intet fige, uagtet man truede bam paa Livet, og bans Gaard blev plyn— 

dDret fra pverft til nederft. Det var hans Henfigt at holde Flokken op, 

for at Thord ffulde faa noget Forfpring, og Dette lykkedes ham tildels 

ved Denne ædelmodige Opofrelfe.  Friften var Dog iffe lang. Da Kol- 

bein fom til Stavabolt, fif ban fuldftændig Efterretning om Thords Be— 

vægeljer, og veed efter ban af alle Kræfter. Thord bavde efterfadt 

Svartbøvde og to af bans Brødre faavel fom et Par andre Mænd paa 

Stavabolt før at bolde Udkig; De føgte, faa vidt muligt, at fomme i 

Forvejen for Kolbein, for at advare Thord. Kolbein føgte at indbente 

dem, og faaledes blev der en formelig Kapridning, bvorved Dog Thords 

Mænd i Længden fom til fort. Heftene ftyrtede under Bjørn Dugfusſon 

og hans Ledfager Tord Bjarnesſon; de maatte Derfor deels føde, deels fidde 

op bagpaa hos Svarthevde og Baard, en anden af Udfigsmændene; faaledes 

agede Kolbein altid nærmere ind paa Dem. Etſteds var Der en Bakke, 

fom et Ojeblik frjulte dem for Deres Forfølgere, ber faftede Svarthøvde 

fig af Heſten og bad fin Broder fætte fig op i hans Sted, Da Det ikke 

fænger nvttede at være to om een Heft; felv ffulde han nok altid vide 

at flare fig. Bjørn erflærede, at ban aldrig vilde vide fra fin Broder, 

men Svartbøvde børte iffe paa hvad ban fagde, og fobi Følge med Thord 

Bjarnesføn ned efter AUaen, til nogle Snefanner, bvor De gravede fig ned. 

Bjørn, fom nu intet andet Valg havde, end enten at benytte Svarthøvdes 

Hett, eller fade fig tage til Fange, betankte fig ikke længer, men tog Heften 

og reed tilligemed Baard, det fortefte De funde, efter Hoved-Floffen. En 

af de bagerfte i Denne var Ravn Oddsføn, Der bavde en udbvilet Heft; 

bam bad De nu ſkynde fig af alle Kræfter forud til Sbord, og fige ban, 

at Kolbein var lige i Hælene paa Dem, faavel fom at Svartbøvde og Shord 

Bjarnesføn fandfynligviis vare faldne i Fiendens Hænder. Navn fandt 

Thord gaaende tilfods, ledende Heſten efter fig; men Da ban børte, i bvilfen 
Fare De vare ftedte, fatte ban fig op og veed frem igjennem nogle Stov- 

veje, indtil de fom til en fiden Bakke, der fljulte Dem for Deres Forføl- 

gere. - Her bød ban alle fine Mænd frige af og frille fig i Orden, for 
at føyrte ind paa Kolbeins Flof, naar Den nærmede fig. Han fatte, 

fom man feer, fremdeles fit Haab til driftige og pludfelige Overfald. 

Men, beder det i Sagaen, Det gik ber, fom fædvanligt, at flvgtende 

Mænd ej fet lade fig ſtandſe. Thord faa til fin Wrarelje, at endog 

mange, Der bidtil havde klaget over at deres Hefte vare trætte, nu floge paa 

16* 



244 N Haakon Haafonsføn. 

og rede affted fom gale; ban bad dem i det mindſte ikke vide fan affin- 

Digt, og fendte en Mand forud med den Befaling, at De i alle Fad ikke 

ffulde vide forbi den nærmefte Gaard, Alftaartunga 1). Denne Gang 

blev ban adlydt, dog rimeligvis meft af den Grund, at de flefte ikke 

par i Stand til at fomme fænger. Da ban felv fom ind paa Gaarden, 

hvor han atter havde til Henfigt at oppebie Kolbein og vove en Dvft, 

fraraadte en af bans Mænd ham Det paa det indftændigfte, Da Ddet Var 

tydeligt nok at forudfee, at Mængden af hans Folk ftrar vilde tage Fluq- 

ten, medens ban og De faa bedre Mænd, der havde Wresfolelſe nok til 

at forblive bos bam, ganffe vilde ligge under for Overmagten. Han 

funde iffe andet end give disſe Foreftilinger Medbold, vg befluttede fig 
til at Drage videre; men fagde at De, bvis Hefte vare udmattede, lige faa 

godt førft fom fidft funde føge Frifted i Kirfen pan Gaarden. Strar 

ftimfede benved tredive Mand derind. Thord føgte med dDe pvrige ben 

til Broen over Alftaa; Det tog nogen Tid ud, inden alle fom over, og 

aldrig faa fnart batde de naaet den anden Bred, førend bele Flokken av- 

fplittede fig, og bver fog fin Vej. Thord bad dem endelig at holde 

fig fammen, men forgjeves; tilfidit bavde han fun 60 Mand, fine 

egne nærmefte Venner, tilbage. For Sifterbeds Skyld fod ban Broen 

fafte af efter fig. Forfolgerne vare faa nær efter dem, at et Par af 

Thords Mænd, der havde redet forbi Kirfen, men fiden betænkte fig, og 

vilde føbe ind i den, iffe naaede faa langt, men bleve dræbte pan Kirke— 

gaarden. Kolbeins Mænd fød til Kirfedøren, for at fee hvem Der var 

Derinde, men Da han felv fom til, fagde ban at de bare fig dumt ad, fom 

nu gave fig Iid til fligt i Stedet for at fætte efter Ford, der maaſkee 

allerede havde faaet faa fort Forfpring, at de ej kunde inddente bam. 

Alle Mand føyrtede nu ned til Waen, men det tog lang Fid inden de 
fom over, Da Broen var afbrudt, og imidlertid nanede Thord og bans 

Følge lige til Hitaraa, og fom over denne 2). Medens Feit Styrmesſon 

og Kolbein Gran ber ftandfede lidt for at vande Deres Hefte, fom de bur- 

tigfte af Kolbeins Mænd ned til den anden Side af AWaen, men vendte 

ftrar tilbage, da Thord gjorde Mine til at angvibe Dem; fiden fom Ho- 

vedſtyrken efter, men Thord havde da allerede faaet tilftrætteligt For- 
fpring. Imidlertid vare Forfølgerne itte [ængere borte, end at alle de af 

Thords Flok, hvis Hefte bleve udmattede — og det var ikke faa fan — 

faldt i deres Hænder; de bleve alle afvæbnede, nogle ogſaa mishandlede. 

') Denne Gaard ligger ved Ulftaa, der falder i Farafjorben et Par Miles Vej 
veftenfor Borgarfjorden. 

?) Hitaraaen føber parallel med Alfftaa omtrent en Miils Vej fænger mod Nord- 

veft, og ligger allerede inden Grændfen for Thornesthing. 
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Under bele Forfølgelfen føgte Thord at foregaa med et godt Erempel paa 

Rolighed og Kodblodighed; før det mefte reed han fidft, og vilde aldrig 

vide faa fort fom De andre; man talte til ham berom, og føondte paa, 

nogle floge endog paa hans Heſt, faa utaalmodige vare De. Omfider ffjønnede 

Kolbeins Mænd, at det iffe funde nvtte at forfølge bam Længer, og vendte 

tilbage. Det var mindft fem til fer Mile, at de faaledes uden Ophør 

havde forfulgt bam, i det værfte Føre vg ſtreng Kulde; man havde neppe, 

fom det fader, givet fig Tid til at tage den nødvendige Føde, i Det 

mindfte levnedes der ikke Fhord eller bans Mænd Fid dertil, og Deres 

Forfatning maa have været bejft betlagelig. Thord frevnede til Mykla— 

holt, bvor Gudmund Olafsfon, en ivrig Fildænger af Sturlungerne, 

boede *), og gav fig nogle Jimers Ro; men Gudmund fraraadede. ham 

dog at blive der kænge, og Fhord, fom indfaa at ban havde Net, ſteeg 

atter til Heft, ved op igjennem Kerlingeffardet, og ned til Helgafell *), 

fif fig en Baad og fod fig ro ud til Fagero *), bvor han anfom Lø- 

verdag Morgen den 29de November. Alle forundrede fig over at han 

og bans Folf med de famme Hefte og i faa utvolig fort id funde have 

tilbagelagt Vejen i fandant Uføre heelt fra Sønderlandet til Helgafell. 

Thi han reed over Fhingvolden par Sønderlandet Thorsdag Middag, 

og fom til Helgafell Fredag Nat. UAfftanden fra Fbingvoldene til Hel- 

gafell, Omvejene iberegnede, er mindft 13 Mile.  Deraf, figes der, 

fluttede man, at Thord maatte være beftemt til at udføre noget ftort. 

Kolbein unge bavde ikke felv Deeltaget i Forfølgelfen bitnfides Alftaa, 

men tar bleven tilbage pan Alftaartunga, bvor han om Morgenen fod holde 

Standret over Dem, Der bavde føgt Frifted i Kirfen; man fratog Ddem 

deres VBaaben og Hefte, og paa to af Dem blev Haanden afbuggen; De 

øvrige fik beholde Liv og Lemmer. Siden vendte Kolbein tilbage til fin 

Gaard Flugumyre i Stagafjorden. Den raſke Svarthøvde vg hans 

Ledſager Thord frelfte fig, men paa den æventvrligfte Maade. De laa 

fille under Sneen, indtil Kolbeins Mænd vare fomne forbi; Da frode De 

op, gif til nærmefte Gaard, fit fiq Hefte, og rede til Stavabolt, hvor 

Svarthøvdes Fader Dugfus var inde i Kirfen. De banfede paa Kirfedø- 

ren; Dugfus fom felv ud til dem, og blev nok faa glad ved at feer fin 

Søn i god Behold, men fagde dem tillige, at 30 Mand af Kolveins 

Flof faa paa Gaarden. De ſtyndte fig ftrar affted, og føgte Iilflugt 

1) Mytlaholt ligger em tre Miles Vej nordveftenfor Hitaraa, paa Sydfiden af 

den Halvø, hvis yderfte Deel optages af Snefjelvsjøflen. 

2) Helgafell Klofter ligger, fom befjendt, paa Nordfiden af nys nævnte Halvø, 

ved Breidafjorden. 

3) Jagerg ligger ude i Vreidafjorden, et Stykke udenfor Døgurdarneg, lige 

overfor Helgafell. 
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paa en affidesliggende Gaard inde i Sføven. Her troede de fig faa fire, 

at De gif i Bad og lagde fig til at fove, hvad de vel funde trænge til. 

Men de havde ikfe fovet fænge, førend man værfede Dem med den VBe- 

ffed, at en Flof af Kolbeins Mænd fom ridende til Gaarden. I Haft 

fprang De op, fføde Bronjerne og Staalbuerne ind i Obnen, og lob ud; 

Thord føgte til Skoven, Svarthbøvde til Heftene, og veed affted fan ført 

ban funde. Fienderne fatte efter ham og troede allerede at bave ham i 

fin Bold, da De havde faaet bam.ud paa en brat og bøj Fjedhbammer. 

Men Svarthbøvde ftødte Heften ud over Strenten, vg ftortede fig felv 

efter; Der faa faa megen Løsjne under, at bverfen ban eller Heften fom 

til Sfade; Forfølgerne vovede iffe at gjøre ham det Spring efter, og 

vendte tilbage: faaledes flap ban fra Dem. — Siden, da De Vare borte, 

vendte han tilbage til Gaarden og tog fine Vaaben, hvorpaa ban reed 

veftover til Saudafell, og foor fiden ud til Fagero. Ogſaa Fhord und- 

fom fra Forfølgerne til fin Gaard Eſkeholt, men blev fiden fældet af Orm 

Bjørnsføn, fordi ban bavde været med ved hans Broder Kloings Drab *). 

24. Thord Kafale dømmes fredløs. Fejde paa Bofterlandet. 

Den paafolgende Vinter var alt voligt, men Kolbein unge holdt 

Dog den bele Did en Sfare Folk under Vaaben, vg fordeelte derhos 

fterfe Vagtpofter paa forffjellige Steder, navnlig paa Oos i Midfjorden 

nær ved Grændfen mod VBeftfjørdene; Denne Poſt blev til et fandt Ro— 

verrede, Da Befalingsmanden, Thorarin Balte, traf mange flette Folk til 

fig, Der vanede og begif andre Voldfømbeder vundt omkring I Eqnen. 

Thord Kafale opholdt fig paa Fagerø indtil Juul, men fiden bift og 

ber paa Faftlandet, og havde en Sammenfomft med Brødrene Bødvar 

paa Stad og Sturla Thordsſon, bvorved han ifær benvendte fig til 

Bødvar med Anmodning om Hjelp. Men Bødvar undffyldte fig med 
fit Svogerftab til Kolbein, og fagde at man Dog førft maatte forføge, 

om iffe et mindeligt Forlig funde bringes i Stand. Han tilbød felv 

fin Fjenefte fom Megler, og Da Thord modtog Filbudet, begav ban fig 

nord til Flugumyre, efter at Thord havde nævnt bam De Vilfaar, ban 

vilde modtage. Thord opholdt fig imidlertid førft hos fin Ven Baard 

paa Sande, fiden paa et Par andre Gaarde ved Breidafjorden, indtil 

han endelig, ved Faredagstid, opflog fin Bopæl paa Myre i Dvra- 

fjorden. J Begvondelfen af Faften (1243) fit ban Bud fra Bod— 

var, at ban føulde fomme til ham paa Helgafell, og børe, bvad Star 

* 

) Sturlunga Saga, VIL. 11—20. 
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ban bragte fra Kolbein. Thord rejfte ftrar Derned, viſtnok med de bedfte 

Forbaabninger. - Men disfe ftuffedes fnart, tbi Bødvar meldte ham, at 

Kolbein iffe bavde villet gaa ind paa nogen af bans Betingelfer. De, 

fom Kolbein fod fremfætte, vare af Den VBeftaffenbed, at Fbord umuligt 

funde modtage den. Thord fagde at Bodvar havde ladet fig befnakte, 

og vendte tilbage igjen til Myre, iffe bedre faren end før. Vaaren nær- 

mede fig, og ban maatte tænfe paa nye Udruftninger. - Man fortalte 

at Kolbein vide udrufte Skibe og Drage til Søs til Beftfjordene. For 

at iffe ogſaa de nærmefte Fartojer i disſe frulde falde i hans Hænder, 

faavel fom for at funne møde bam paa Soen, fendte Thord den 

forben omtalte, raffe Asbjørn Gudmundsfon med 20 Mand, fremdeles 

under Navn af Gjefter, til Steingrimsfjorden og De faafaldte Strande, med 

den Befaling at tage alle De førre Stibe, De forefandt, og bringe Den 

til Dvyrafjorden. Asbjørn udførte hans VBefaling, og fit fat paa fire 

eller efter en anden Beretning fov Sfibe, men plyndrede Derhos faa hen- 

fonsleft, og begif fan mange Voldføombeder, ja Grufombeder mod Dem, 

Der ikke ſtrax vare villige til at give Slip paa Skibe, Vaaben eller an- 

Det Gods, at han Derved fnarere ffadede Thords Sag end gavnede Den; 

blandt Almuen opffod almindelig Forbitrelfe, og Thord felt ytrede ved 

hans Tilbagekomſt megen Misforngjelfe. - Derimod var man vel fnarere 

tilfreds med, at en anden af Thord udfendt Trop overfaldt den nys 

omtalte Rover, Thorarin Balte, og tog ham af Dage '). 

Nygtet om, at Kolbein agtede at udrufte Stibe mod Thords Til— 

bængere i Veftfjordene, var ganffe vigtigt; ban famlede alle de ftørre 

Farføjer, ban funde faa fat paa, og fendte Dem veftover under Unførfel 

af fin Svoger, Brodde FIhorleifsføn; felv vilde ban Drage Derben over 

Land med en betydelig Styrke, for at Thord, angſtet og forfulgt baade 

til Lands og Vands, iffe Længer ftulde finde noget FIilbold der. Men 

førft vilde ban overvære Ultbinget, for der at faa Thord erflæret fred- 

føs, thi med Defto ſtorre filfbneladende Net funde han fiden forfølge bam, 

effer endog, om ban fif bam i fin Magt, lade ban Dræbe. Fil den 

Ende havde ban allerede i Løbet af Vinteren fendt nogle Mænd til 

Thora Gudmundsdatter, Gisfurs Moder, paa Tunga, og ladet dem 

modtage bendes Fuldmagt til at ſagſoge Thord, Dugfusfønnerne, Navn 

Oddsſon, Teit Styrmesføn, og flere andre, i alt femten, fordt de Hø- 

ften forud, faaledes fom det ovenfor er berettet, havde aflagt hende biint 

utelfomne Beføg, Da der ingen var paa Thinget til at fvare paa 

Ipords og bans Ledfageres Vegne, medens Derimod Kolbein og Hjalte 

ftillede fiq med en ſtor Stare Folk lige ved Dommerne, lod det 

1) Sturlunga Saga, VII. 12—14. 
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fig ej bindre, at Fredløshedsdommen affagdes, men den -opvakte 

almindelig Misfornøjelfe; man fandt at Kolbein havde gjort alt for 

meget Væfen af en Ubetydelighed, og FIhord felv og hans Venner 

faldte Denne ,Sekt" eller Domfældelfe en „Flodeſekt“, fordi Det var no- 

toriff, at De iffe havde nydt andet under Deres Aften- og Natte-Ophold 

paa Tunga end biin Flode, fom de forefandt, medens De Derimod med 

ftørfte Samvittigbedsfuldhed bavde overholdt Kirfefreden, fljønt de vidfte 

at Kirfen var fuld af alffens gode Sager 1). Saa vidt man fan ffjønne, 

blev de fredløsdømte oven I Kjøbet fatte i Ban af Siftoppen 3). Kolbein, 

Hjalte og Orm Bjørnsføn rede umiddelbart fra Tbinget med 700 Mand til 

Veſterlandet og Dalene ved Breidafjorden. Sturla Thordsſon var Da juft paa 

Sælingdalstunga 3). - Kolbein maa vel have fundet, at han allerede havde 

plejet for meget Venffab med Ihord; ban fendte Derfor en Deel Folk 

hen med den Befaling at tage bam af Dage. Sturla blev dog i Tide 

advaret og undføm til Saurbø, medens Kolbeins Mænd føgte efter ham 

overalt i Hufet, faavel fom i Kirfen, med dragne Sverd, og ranede alt 

hvad De funde fan fat paa. Siden drog Kolbein med hele Flokken til 

Saurbø, men Sturla var imidlertid fømmen ud til Krofsfund, hvor han 

traf Dugfusfønnerne med flere, og nu iffe fængere vægrede fig ved at 

tage aabenlyſt Parti før Thord, men fovede at fare fydefter og famle 

alle de Folt, ban kunde faa fat paa. Men da Dugfusfønnerne efter nogle 

ubetydelige Fegtninger med Kolbeins Mænd fom tilbage til Fagero, Der 

fremdeles var Deres Standqvarteer, erfarede De til Deres Wegrelſe, at 

Sturla den hele Tid havde fiddet frille uden engang at gjøre mindfte 

Forføg paa at famle Folf. Saa ftor Overvindelfje foftede det Den fille, 

fredeligt findede Mand at fafte fig ind i en blodig Fejde, ffjønt ban Dog 

nu endog havde et Attentat mod fit eget Liv at bevne. Efter bans 

Raad blev der fendt føyndfomt Bud efter Thord, der imidlertid bavde 

ſamlet indtil 30 Søibe, med bvilfe ban lag paa Vagt vderft ved De nord 

veftlige Fjorde for at pasje paa Brodde Fhorleifsføn, der allerede havde 

viift fig med 8 Sfibe i Iſafjorden. Thord bavde i Førftningen tænkt 

paa at angribe ham, men Da Veit Styrmesføn foreftillede ham, at Brod- 

des Mandftab, der meftendeels beftod af Fifterfolt og AUrbejdsmænd, 

iffe vilde gjøre fonderlig Skade, faa at man ej burde enfe Dem, fore 

traf ban at Drage fydover til Breidafjorden, hvor Mængden af bans 

Venner befandt fig. Det vifte fig ogſaa, at Teit bavde Net, og at 

Brodde ikke var fynderlig farlig; thi efter fort Tids Forlob fejlede ban 

1) Sturlunga Saga, VIL. 15. 

2) Dette maa man flutte af Hvad der nedenfor berettes, S. 271. 

3) Sølingdalstunga, Volle Thorleifsføns og fenere Snorre Godes Hjem, hørte 

til Laraadals-Strøget inde ved Hvammesfjorden. 
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hjem igjen til Nordlandet, idet ban tun gjorde lidt Herverk bilt og ber 

paa Kviterne nordenfor Jfafjorden, men ikke Dræbte en enefte Mand. 

Thord var fanledes allerede paa Vejen til Breidafjorden, Da Udfendin- 

gerne fra Faqerø mødte ban med bans lille Flaade ved Flats. Thord 

befafede ftrar fine Mænd at lade bvert enefte Skib fuldt med Kafteftene, og 

holdt en Fale til dem, hvori ban opfordrede dem til at ſtride fom man- 

deligft, bvis det fom til noget Sammenftød mellem dem og Flenden. 

Derpaa fejlede ban videre til Fagerø. Kolbein og bans Mænd funde 

fra Landet af fee Stibene, idet de fejlede fyd under Øerne. Da Thord 

fom til Fagero, fendte ban efter Sturlas Nad Teit Styrmesføn til 

fin Fætter Bødvar, for endnu engang at anraabe bam om Hjelp, og lagde 

fig imidlertid med fine Stibe ved en O, faldet Holmslatersø. Her fom 

viftnot Bodvar i Følge med FIeit, men han vægrede fig fremdeles ved 

at underftøtte Fbord mod fin Svoger. Thord blev liggende ved Øen i 

nogle Dage; bans Styrfe udgjorde Da henved 400 Mand. Imidlertid 

anvettede Kolbeins Mænd de ftørfte Odelæggelfer i Laraadalen og Om- 

egnen af Hvamm, påyndrede Gods og Kvæg, og lemlæftede mange Men- 
neffer; ifær ſynes Hjalte Biſkopsſon at bave faret grumt frem. Ind— 

byggerne føgte at frelfe fig og fit Kvæg faa qodt De funde, ved at føge 

op paa De meft affidesliggende Fjelde). Men Derved ffadede Kolbein 

felv fin Sag, tbi efter flige Misbandlinger maatte Veftfjordingerne anſee 

fig loſte fra deres Troſkabseed til ham, og ved at tage Parti med Thord 

tilfredsftilede de nu fun deres perfonlige Lyſt til at bevne lidte Fornær- 

meffer. Mod Thord funde ban, uden Flaade, intet udrette. Saaledes 

maatte ban, uden at bave udført noget fynderligt, vende tilbage til 

Stagafjorden, og Ibord, faavel fom alle bans Mænd, funde ubindret 

Drage bjem, hver til fit. 

Strar efter Denne Fejde ved Breidafjorden havde Tume Sighvats- 

føn, underftøttet af tvende af Duafusfønnerne med flere, feet fit Snit 

til at foretage et uventet Overfald paa Gaarden Ølvesvatn fvdvejtligt 

paa Sønderlandet, bvor Snorre Sturlasføns Drrabsmand Simon Knut 

boede, og havde Thorſtein Gudnesjøn hos fig, om bvem Det ogfar beed 

at ban ffulde have givet Snorre Banefaar. - De fandt Simon i VBad- 

ftuen, fom ban bavde fyldt med Rog for at De eg ſkulde ovdage ban; 

ban blev firar ført ud og balsbuggen. Thorſtein fandt De oppe paa et 

Sel; de ffjenfede ham Livet, men dømte bam til at miſte Haanden. I 

Deres Folge var en Nordmand ved Navn Sigurd Vegglag, Der tidligere 

havde været Kjertefvend hos Hertug Skule, men fiden havde ledſaget 

Snorre til Island fom bans Fjener, og været tilftede ved hans Drab 

1) Sturlunga Saga, VII. 15. 
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i Meyfjabolt. Han bad om at maatte give Fborftein Hugget, figende 

at Da ban ſtod og faa til, bvorledes de Dræbte hans Herre, havde han 

tovet at fade en eller anden af Morderne undgjelde Derfor, bvis ban fik 

Lejligbed Dertil. - Fborftein vakte førft den venftre Haand frem; men 

Bjørn Dugfusføn bad bam fun fømme med den bøjre: Det var med Den, 

ban havde udgydt Snorre$ Blod, og den flulde han derfor nu mifte. 

Siqurd bug Da Haanden af, og efter at have taget alt det Lesere og 

alle De Hefte, De forefandt, vendte De tilbage igjen. Man feer af denne 

Beretning,  bvor favnet Snorre maa bave været af fine VBenner og 

nærmefte Omaivelfer ). 

25. Thord gjør flere forgjeves Forſog paa at angribe Kolbein i Hans 

Hjem.  Mistyffede Underhandlinger.  Kolbeins Uordholdenhed. 

Det var nu, beder Det I Sagaen, klart, at Striden mellem Thord og 

Kolbein iffe vilde faa Ende, førend den ene bavde bukket under før Den 

anden, og Derfor blev Der for Det førfte ikke forføgt nogen ny Megling. 

Ibord, fom af paalidelige Folk erfarede, at Kolbein fad voligt hjemme 

i Skagafjorden og ikke for Øjeblitfet ventede noget Angreb, befluttede 

at benytte fig af denne bans Tryghed til at forføge et Overfald, 

og fod i al Stilbed famle Folk og Hefte, uden at Mogen havde Unelfe 

om, bvor ban agtede fig ben, førend ban tidligt en Søndag Morgen 

Den Yde Auguſt, med en Stare paa bented 180 Mand fom til Fljots- 

tunga overſt i Hvitaadalen, bvorfra De om Uftenen fatte op til Avnar- 

vatnsbeiden, over bvilfen Vejen gif til VBatnsdalen. Her ſkulde Der juſt 

Dagen efter være et ſtort Mode af Folt fra Midfjord vg Hunafjord, 

bvor Alle ftode i Den Formening at Tord var langt benne i det yderſte 

af Beftfjordene, og at Der ikke var nogen Fare paa Ferde. Uagtet 

Thord egentlig agtede fig lige til Skagafjorden, vide han dog iffe und- 
fade at benytte fig af Lejfigbeden til at hevne fig paa flere af de VBatns- 

dDølinger, Der havde været i Folge med Kolbein og Gisfur ved Ørlygs- 

ftad, navnlig Den anfeede og almindeligt afboldte Thorſtein Jonsſon paa 

Hvamm og bans Svigerføn Mord Grifsføn, om hvem det beed, at ban 

felv ffulde bave faaret Sighvat og Sturla, og fiden gjort fig til deraf. 

Thord Ddeelte fin Flof i tre Hobe, og førte felv Den ene til Hvamm, 

bvor han omringede Gaarden og fog FIborftein til Fange. Thorſteins 
unge Søn Eyjulf undfom ved en Preft8 Hjelp, men Svigerfønnen, Mørd, 

Der og var tilftede, blev Dødeligt faaret.  Fhorftein bad om Grid, men Fhord 

) Sturlunga Saga, VII. 16. 
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ſparede at han ikke kunde vente bedre Grid, end den, han og hans Venner 

havde undt Sighvat Sturlasſon paa Orlygsſtad. Thorſtein ſagde, at hvis det 

havde kommet an paa ham, vilde Sighvat netop ikke være bleven Dræbt; 

hvis Thord nu vilde ſtjenke ham Livet, ſkulde han være beredt til at 

give ham al fømmelig Oprejsning. Da nu ogfan FIborfteins Hufteu 

Ingunn faavel fom mange af De Filftedeværende bade for ham, fod Thord 

fig formilde, og ſtjenkede Ibhorftein Livet. - Derimod fod ban Mørd, 

der efter nogles Sigende nok funde være bleven helbredet ved tilbørlig 

Lægebjelp, fuldftændigt aflive: ban unde iffe glemme ham, at han bavde 

roſt fig af at Odden paa hans Spyd var bleven afbruffen paa Den 

gamle Godes Been”. Siden Eyjulf Thorſteinsſon var undfømmen, va, 

fom man nof funde begribe, bavde taget Vejen til Skagafjorden, funde 

man iffe langer haabe at fomme uforvarende over Kolbein, og Thord 

vendfe Derfor tilbage igjen. - Thorſtein maatte følge med et Stykke paa 

Vejen, men fit Dog fnart Tilladelſe til at vende tilbage igjen, mod at 
fbærge Thord Troſkabs-Eed, og De ffiltes avd, heder Det, fom Venner. 

Vi ville ogfan i Det Følgende fee Fhorftein og hans Søn Eyjulf paa 

Thords Parti. De to andre Sfarer af Ihords Mænd fore meget 
voldfømmere frem endD ban, Dræbte vg faarede flere, og plyndrede paa 

mange Steder. Han felv derimod føgte at Hindre Pyndringer, naar 

han funde, og lagde i Særdeleshed Vind paa, at Kirfer og Kvinder 

bleve ftaante, følgende den gamle Vedtægt blandt VBirfebeinerne, Der 

endog udtrofkeligt fom faadan findes optagen i Hivdffraa '). 

Uagtet Vinteren med ſterke Stridt nærmede fig, vilde Den utrætte- 

fige Thord dog endnu gjøre et Forføg mod Kolbein, og fod det Bud 

udgaa rundt om i Veftfjordene, at bver vaabenfør Mand ffulde møde 

frem. Fil Samlingsfied beftemtes Saurbø. At ban, uden at være i 

Befiddelfe af nogen egentlig officiel Myndighed, funde paabyde Bøn- 

Derne faadant, vifer allerede, bvor hans Magt Dog maa være bleven be- 

fæftet og udvidet; og end tydeligere Begreb faar man derom ved at er- 

fare, at ban allerede i faa Dage bavde faaet benved 400 Mand fammen, 

og af ban tilfidft, fom vi ville feer, talte itfe færre end 1400 Mand 

under fit Banner.  Viftnof maa man antage, at Kolbeins fidfte fiendt— 
lige Beføg i Veftfjordene maa bave vakt Manges Forbitrelfe, og be- 

ftemt Flere, Der Hidtil havde Betænteligbeder, til at tage Parti; men 

at famtlige Bønder godvilligt ſkulde underkaſte fig et faadant virkelig byr- 

dDefuldt Herredømme, og det uagtet Den, Der udøvede Det, Dog egentlig 

fun var deres fødde Ligemand: det bliver dog i ethvert Tilfolde hojſt 

metfeligt, og bvifer nokſom, bvorledes Forholdene nu havde foran- 

)) Sturlunga Saga, VII. 19. Hirdffraa, Gap. 39. 
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dret fig paa Island. Ibt i den gamle id, da Godordene vare for- 

- deelte paa mange Familier, og Mænd fom Snorre Gode, Gudmund 

den mægtige, Gisſur bvite, Hjalte Sfeggesjøn og andre berffede med 

tige ftor Anfeelfe hver i fit Diftvict, var et faadant næften tvunget Op- 

bud iffe vel tæntfeligt. Man feer, bvorledes Fribedsaanden nu allerede 

bavde tabt fig, og hvor vel Gemptterne vare forberedede til ilnderkaftelfe un-.. 

der Kongemagten, der paa Island fnarere bragte Frihed end Tvang, faa 

tryffende bvilede de fenere Magnaters Herredømme over Landet.  Ogfaa 
Sturla Thordsſon greb nu endelig for Alvor til Vaaben for Fbord, og 

Da Denne fiden med fin Flor drog til Borgarfjorden, for Derfra at ffevme 

over Fjeldene mod Kolbein, fom ogſaa Fborleif i Garde og Bodvar i 

Bø til ham, bver med en betydelig Stare. Det var Dog ikke Disfe 

Manda Henfigt at følge bam paa Tog i andre Hereder, og det fagde 

de bam uforbehboldent, men De tilbøde fig næfte Sommer at vide med 

bam til Things og underftøtte bam Der paa Det fraftigfte for at ban 

funde opnaa bvad hans re førdrede.  FIbord, fom man have indfeet 

Vanſkeligheden af at underholde Den hele famlede Stare, Der nu ftal 

have belobet fig til tolv Hundreder eller, nøje beregnet, 1440 Mand, og 

fom vel, i Bevidftbeden om fin vorende Magt, nu havde bedre Udfigt 

til at flaffe fin Sag en forønffet Udgang par Thinget, end før, mode 

tog Deres Filbud med Fafnemmelighed. Dog boldt ban Floffen endnu 

nogen Tid ſamlet, fordi man bragte i Grfaring, at Kolbein unge havde 

vift fig overft oppe i Heredet, ved Fljotstunga, med 30 Mand, og man 

faaledes havde Grund til at antage, at ban nærmede fig med en beel 

- Krigsmagt. Men det vifte fig, at han fun bavde gjort en Stynderejfe 

ſyd øver Fjeldet for at recognofcere, og ſtrax efter atter bavde taget 

Bejen nordover. Thord [od Derfor alle Flotfene opløfe fig, og fulgte 

tilbage med Sturla til Beftfjørdene. Men, tilføjes Der i Sagaen, alle 

De, Der havde været i Denne Ferd med Ford, tyktes nu at funne 

ftjønne, at ban maatte blive den ftørfte Høvding, bvis ban fun beva- 

rede fit Liv, og man fandt det bøjft beundringstærdigt, at ban bavde 

funnet bringe faa ftore Flotte fammen i faa fattige Bygder. Thord 

førte fig nu ganffe op fom en Fyrſte. Han gjorde et ftort Julefelffab 

paa Myre, bvortil ban indbød de bedfte Mænd i Veftfjørdene, og bvor 

faavel ban fom bans Mænd førnnede Den aldgamle Skit at aflagge 

bøjtidelige Løfter.  FIhord felv aflagde det Løfte, at han aldrig ffulde 

fade nogen Mand, der bavde ſogt Frifted i em Kirke, tage ud af denne, 

hvor meget han end havde udeftagende med ham '). - Dette vifer atter 

Thords humane Sindelag, og den umisfjendelige Jndvirtning, Hirdlivet 

1) Sturlunga Saga, VIL 19. 



1243. SJslandffe Begivenheder. Kolbein aabner Underhandlinger. 253 

og Hird-Fraditionen i Norge havde udøvet paa ban. Ved UAffteden 

gav ban mange af Gjefterne Foræringer, og Da, heder Det I Sagaen, 

vare alle mere venftabeligt findede mod ham end før. Et befynderligt 

Indtrof gjør det at vide, at Thord I hele Denne Iid endnu var under 

Fredlosbedsdommen, vg at ban altfan, bvis Lov og Dom havde været 

agtet, ffulde bave været en Skogarmand, og maaſkee bave maattet ſtride 

fige faa møjfommeligt for fit Liv fom Gifle Sursfon og Grette Aas— 

mundsføn i gamle Dage. Vel var Den Dom, fom bavde vvergadet 

bam, uretfærdig, og burde aldrig bave været affagt, men Den var Døg 

alligevet en med Bibehold af alle lovlige Former forfyndt Dom, og 

burde altfaa hove være adlydt, indtil den paa lige faa lovformelig Maade 

opbævedes. Giſles og Grettes Domfældeljer vare lige faa uvetfærdige, 

men bfeve Dog overboldte i Deres fulde Strenqbed. Hvad Ihord og 

hans Filbængere angaar, Da fynes De neppe at bave ofret Dommens 

FJuværelfe en Fanfe. Saa opløft og i Bund og Grund ødelagt var 

nu Metstilftanden i Landet. Lov og Net var bogftaveligt fun til for 

Fattigmand.  Høvdingerne havde ingen anden Lov end Deres egen Vilje, 
og Deres enefte Net var Næveretten. Kong Haafon funde viftnof være 

undſkyldt, om ban iffe anfaa Det for nogen Synd at frelfe Det islandffe 

Folk fra en faadan ulykkelig Filværelfe. 

Efter Julen gjorde Thord endnu engang Forberedelfer til et Tog 

mod Kolbein; ban begav fig til Jfafjorden, vg lod fine Venner opfordre 

til at indfinde fig hos bam der, for fiden at ledfage bam til Skagafjor— 

den. Men belter iffe af Dette Tog blev Der noget, ffjønt Omftændigbe- 

Derne fontes vet qunftige. En ulægelig Stade, bvoraf Kolbein længe 

havde lidt, tærede fterft paa hans Kræfter. — Denne Sfade bavde ban 

faaet Vaaren efter Sejren paa Orlygsſtad, da ban juft bavde ladet Dden 

Gjeldsdom afſige, bvorved Sighvats Gods i Eyjafjorden fradømtes de 

føplige Arvinger. Han var meget let og yndede meget alle Slags Le- 

gemsøtvelfer; faaledes vilde ban boppe over et Gjerde, men Fødderne 

bang i, faa at ban faldt med Hovedet og Bryftet mod Jorden, bvorved 

ifær Dette fidfte blev forflaaet; Det foulmede op og Der gif Hul i Ha— 

pelfen, føm aldrig vet vilde gro til). Om Vintven 1243—44 var 

ban Daarligere end nogenfinde, ban faa længe til Sengs, og var oftere 

næften opgiven. - Maaftee har ban nu paa Sygelejet følt nogen Anger 

over fin baarde Fremfærd mod Thord, manffee ban og fun har faaet et 

Nys om Dennes Forebavende, og villet afværge det, faa længe han ikke 

felv vari Stand til at føre Vaaben; maaffee han og ved famme Lejlighed 

bar villet fætte Nordlændingernes Troſkab og Deres Villighed til endnu 

) Sturlunga Saga, VI. 19. 
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at udholde en lagvarig Kvigstilftand for bans Skyld paa Prøve: de 

merfelige Stridt, ban nu foretog fig, og fom vi her ville berette, give 

alle tre Gjetninger Rum. - I Løbet af Bintven — Det maa enten have 

været ſtrax før eller ſtrax efter Juul — ftevnede ban alle De fornemfte 

Bønder paa Nordlandet fammen til et Møde paa Gedingaholt, og holdt 

en fang Fale for dem, hvori han gjennemgif den bele Fejde mellem ham 

og Thord lige fra dens Oprindelfe, vg opregnede bvor mange Mænd 

der paa begge Sider vare faldne, famt endelig tilbød fig, for at ſkaffe 

dem Fred, at forlade Landet, overlade Thord hele fit Herredømme, og 

paa den Maade gjøre bam Fyldeſt før bans Faders og Broders Drab; 

De vilde faaledes nu faa Fhord og hans Naade at bolde fig til. Men 

berom vilde de intet høre, deels, fom Dde fagde, fordi de ikke ønffede at 

tjene nogen anden end Kolbein, faa længe ban levede, deels og fordi De 

frygtede for at Thord vilde tage alt før baard Straf over Dem for hvad 

De havde forbrudt imod bam. Siden De altfaa iffe vilde gaa md paa 

dette Forflag, fagde Kolbein, maatte De Da finde fig i at ligge ude i 

bevæbnede Floffe belte Den øvrige Deel af VBintren, for at forfvare Pas- 

ferne til Staqafjorden, Vatnsdalen og Videdalen, famt tillige være vrede 

til, paa førfte Vink om Thords Nærmelfe at møde frem Mand af Gaarde 

til fuld Amenning. Hertil ertlærede De fig villige, bvor byrdefuldt det 

end maatte fade Dem. Imidlertid vifte Kolbein fig for faa vidt endnu 

fredeligt findet, fom ban anmodede Den før omtalte Thorſtein Hjaltesføn 

om at Drage fil Thord paa bans Vegne for at foreflan en Stilftand ind- 

til næfte Thing. Thorſtein erklærede fig villig til at fare, hvis ban 

fit en bra Mand med fig, og Da Kolbein vverlod ham felv Valget, 

valgte ban den norffe Stibsfører Eyvind Bratt, Der Denne Vin- 

ter opboldt fig paa Island). . Før UAfrejfen bavde Thorſtein og 

(Eyvind en Samtale med Kolbein, for at far vide, hvad Vilkaar de 

funde byde Thord, og Thorſtein bad ham endelig for Guds Skyld byde 

faadanne Vilkaar, at Thord funde være bekjendt at modtage Dem. Kol— 

bein fagde Da, at de funde bvde billigt Forlig. Men ved , billigt For- 

fig”, indvendte FIhorftein, funde bord umuligt forftan andet end at 

han ftulde faa fine Gjendømme igjen. Paa Dem vilde Kolbein Dog vj 

qive Slip uden efter Lov og Dom; ban bavde faret Dem med Lov og 

Net, fagde ban. Videre VBefted fik Thorſtein og Eyvind ifte, førend de 

vede bort, men Kolbein blev å Folge med dem til Jofulsaa, og ved Af— 

ffeden fpurgte Fhorftein ham, om ban iffe vilde tillade at man gjorde 

Thord noget qunftigere Tilbud, dDerfom det frulde vife fig, at ban alle 

1) Gyvind nævnes allerede oftere i det Foregaaende fom tilftedeværende paa 
Island og deeltagende i Begivenhederne; fe ovenfor II. S. 1000. 
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rede var par Vejen fra Veftfjordene med fin Flok. Kolbein fvarede, at 

Thorſtein jo felv havde børt hvad Der var forhandlet paa Mødet, og at 

fan endnu ſtod ved fit Filbud, at overlade Thord hele Nordfjerdingen 

og felv Drage bort, fun paa Det Vilfaar, at ban tilfifvede alle Indbyg— 

gerne Liv og femmer uffadte. Thorſtein bad ham at gjentage Dette Til— 

bud for Eyvind Bratt, Der var vedet noget i Forvejen, men Kolbein 

fagde at ban iffe ffjøttede om at andre ſkulde vide Det, aller mindft en 

Auftmand; tbi Auftmændene plejede at være faa lidet varfømme med hvad 

De fagde, og Dette Filbud maatte man aldeles iffe rykte frem med, uden 

naar man faa at Ufred iffe paa anden Maade funde undganes. yo 

fteim og Eyvind opſogte nu Thord, og fandt bam i Dale, par Gaarden 

Stad. De fremførte Kolbeins forſte Forflag, om Stilftand og billigt 

Forlig“. Thord fvarede at ban itfe bilde vide af nogen af Delene; 

bans Gjendomme og Godord i Gyjafjorden bebøvede og vilde han ikke 

fade fig tildømme af nogen fom belft, thi De tilhørte ham allerede med 

fuld Met. Da Thorſtein og Eyvind nu troede at ffjønne, at Thord ag- 

tede fig umiddelbart Derfra mod Kolbein, og at endogfaa Sturla Fhords- 

føn vilde gjøre fælles Sag med bam, troede Thorſtein at Øjebliftet var 

fommet til at rykke ud med Kolbeins fidfte Tilbud, bvilfet han da ogſaa 

fremførte. Eyvind fagde, at berom bavde han ikke hørt et enefte Od. Men 

Thorſtein tilbød fig at aflægge Ed paa, at Kolbein virfelig havde gi— 

vet ham Fuldmagt til at byde Det par bans Vegne. Thord funde nu 

iffe tvivle paa af Det havde fin Rigtighed; Filbudet var alt for godt til 

uden videre at fortaftes, og efter Overlæg med fine Venner, Der ogſaa 

bøjligen raadede ham til at antage Det, famtyffede ban, og vedtog Stil- 

ftand indtil Paaffe-Ugens Udgang. Men FIborftein maatte love, inden 

Langefaftens Ende at fende Ihord Bud, hvis Kolbeiti gjorde nogen Van— 

jfeligbeder ved at holde Forliget. Men da FIporftein fom tilbage til 

Kolbein, og fortalte ham, bvorfedes bans rende var løbet af, fatte han 

en forbaufet Mine op, og fagde at han iffe havde mælt et enefte Ord 

om at afftaa Ford bele Nordfændinge-Fjerdingen. Det hjalp ikke, hvad 

Thord forfifrede og protefterede; Kolbein vedtog Stilftanden, men væg- 

vede fig fræft ved at godfjende Det Forlig, Thorſtein bavde fluttet paa 

bans Vegne. Thorſtein vejfte vderft ærgerlig hjem, fagde at Det Var 

fidfte Gang, ban ffulde fare fom Underbandler for Kolbein, og fendte 

ufortøvet Bud til Thord om at Kolbein fragif alt fammen. Herved var 

nu for Djebliftet intet at gjøre; Thord havde ladet fin Stare adſplitte 

fig, og Kolbein bavde virkelig fanet Det truende Uvejr afledet. Men 

Def fones Dog, fom om ban burde bave tabt i alle vetfindige Mænds 

Agtelfe. Alligevel lader det til, at Misbilligelfen mere rettede fig mod 

Thorſtein, dDer ubeldigviis iffe funde føre Vidner angaaende den Samtale, ban 
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og Kolbein ved dennes liftige Filftiming havde ført i Genrum. Hvor 
vidt Kolbein fra førft af har ponſet paa Svig, er vanffeligt at fige; vi 

ffulde Dog være tilbøjelige til at tro, at ban, medens han endnu befandt 

fig paa Sygelejet, og en Tid derefter, faa længe ban følte fig foag og 

affræftet, endnu habde de bedfte Forfætter, men at disſe tabte fig, vg 

gave Rum for træffe, egennyttige Planer i famme Forbold, fom hans 

Kræfter vendte tilbage *). 

26. Kolbein gjør et nyt Tog til Beftfjordene.  Tume Sighvatsſons Drab. 

Thords mislige Stilling. 

Om. Vaaren fones Kolbein at være bleven nogenledes friſt. 

Men bans Krigslyſt og Forbitvelje mod Sturlungepartiet var nu og— 

faa lige faa beftig, fom nogenfinde, og ban førberedede et nyt ødelæg- 

gende Tog mod Veftfjørdene, ved bvilfet man ijær ſkulde fægge an paa 

at overfalde og Dræbe De fornemfte fiendtlige Høvdinger.  Navnlig havde 

Kolbein et ondt Dje til Sturla Thordsſon, fordi han nu bavde taget 

beftemt Parti med Fbord, og ban baabede tillige at funne fælde Thord 

Kafale8 Broder, Den unge, uforfigtige Tume, Der, feed af at opholde fig 

paa det eenfomme Fagero, havde taget fin Bolig paa Reykjaholt ved 

Krofsfjorden, hvor flere urolige Hoveder, navnlig Den før omtalte As— 

bjørn Gudmundsfjøn, fom Thord var bleven feed af, fordt han blev alt før 

vigtig og fjepboj, famlede fig til bam. Til Krofsfjorden, ved bvilfen 

baade Reykjaholt og Stadarbool, Sturlas Gaard, ligge, biint paa Nord— 

fiden, Dette paa Svdfiden, var Der iffe fangt over fra Nutafjorden.  Fume 

havde felv, efter Usbjørns Opfordring, benyttet fig beraf og gjort et Tog 

over til Rutafjovden og faret beelt voldſomt frem, men uden Dog at ud- 

rette fynderligt af Betydenbed, og Asbjørn felv omfom paa Vejen ved 

uforfigtigt at vide ud paa en ſpag Jis, der braft under ham *). Om 

Baaren, ſtrax efter Paaſke-Ugen (altfan efter 10de April veed Kolbein 

bjemmefra med en beet Deel Eyfjordinger og Skagfjordinger, til hvilke 
der ogfaa, efter fom ban fom længer og fænger veftover, fluttede fig 

Mænd fra Hunafjordens og Nutafjordens Hereder, indtil Skaren vørede 

til 360 Mand. Paa Stad i Rutafjorden deelte Kolbein fin Skare I to 

Flotfe, af bvilfe ban fendte den ene for at opføge Sturla Thordsſon, 

enten paa Stadarbool i Saurbø eller paa Sælingdalstunga i Laraada- 

fen, og tage bam af Dage, faavel fom Bjørn Drumb; felv drog ban 

med Den anden vefter mod Nevfjabolt for at overrumple Fume. Gils— 

1) Sturlunga Saga VII. 22. 

?) Sturlunga Saga VII. 20, 21. 
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fjordbotnen, det inderfte af Krofsfjorden, aftaltes fom GSamlingsfted paa 

Tilbagetoget. Førend begge Ufvelinger føiltes ad, bad han den, der 

drog fvdefter, at fare faa frigerff frem fom muligt, og mindes Thords 

Batnsdalstog. Imidlertid bavde man vpdaget Dem fra Den vejilige Side 

af Nutafjorden, og Der fendtes Jilbud om deres Komme til Sturla. 

Denne fod fig ftrar vo ud til Øerne, medens andre flyndte fig vefter 

til Tume, og advarede ham. FTume befluttede ligeledes at føge FIilflugt 

paa Derne og fod et Fartøj fætte frem, men troede Dog, at Det endnu 

iffe bavde nogen Nod, og fendte Bjørn Kogil med et Par andre ind i 

Kroksfjorden for at holde Udtig til Heft, og pasje paa, naar Fienden 

nærmede fig. Men det Ivffedes Kolbein at vverraffe Udfigsmændene 

felv, Der fynes at have været mindre paapasfelige end De burde, da De 

endog qif til Senqs om Natten paa nærmefte Gaard, i Stedet for at 

holde fig ude, til Heft. De eve alle fre Dræbte, dog Bjørn førft efter 

et fortvivlet Forføq paa at undkomme. Det Inffedes faafedes Kolbein at 

komme fil Reykja-Hole og overrumple Tume, førend Denne endnu bavde for- 

fadt Gaarden. Man faa berfra tydeligt hans Sfare nærme fig, men faa 

ubegvibeligt trygge vare De flejte, at uagtet Fruentimmerne paaftode, Det 

var Nvttere, ſagde dog alle Mandfolkene at det fun var en Flok Kvæg; 

ifølge Den Tids Overtro, Der vel endnu ikke ganfte bar tabt fig, meente man 

Derfor fiden at Tume og De øvrige maatte være „fejge,“ D. e. allerede ved en 

uundgagelig Sfjebne beftemte til da at ende fit Liv. Uagtet de alle fom ud, 

førend Fienderne naaede frem til Gaarden, bavde De Dog iffe Beſindelſe 

til at flutte fig fammen og føge Varn paa et dertil befvemt Sted, men 

føb bver til fin Kant, nogle til Kirfen, andre til Stranden, og bleve 

faaledes enteltviis Dræbte, ffjønt hver for fig værgede lig kjekkt. Tume 

blev faaret og tagen til Fange. Han tilbød fig at forlade Landet, der— 

fom Kolbein vilde ffjente ham Livet, men herimod protefterede Stagfjor- 

Dingerne aa det beftemtefte, og ban blev halsbuggen (19de April 1244) !). 

Kolbein tilbragte Natten paa Reykja-Hole, bvor alle Hefte og alt Løsøre 

blev vanet. Videre fortfatte ban iffe fin Ferd, men tiltraadte Filbage- 

toget. Imidlertid havde den anden Afdeling under de voldſomſte Mord- 

feener paa De Gaarde, de fom forbi, trængt frem lige til Laraadalen, 

) Saaledes angives Dagen i det islandffe Nefrologinm, Langebefs Scr. HI. S. 

509. % Sturlunga Saga ftaar det og, at det var en Tirsdag, og 19de April 

faldt i 1244 paa em Virsdag, men i Udgavens Fert S. 52 ſtaar der einni 

natt fyrir Jönsmessu biskups, bvilfet er uvigtigt, hvis det fral vverfættes 

neen Nat før Biffop Jons Mesſe“ (23de April), da Dagen derved vilde blive 

22de April, der var en Fredag; man bør altfaa her fun forflare det „en 

Nat før Jonsmesje”. 

Mund. Det norffe Folts Hiftorie. VL 17 
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hvor De brøde ind paa Sælingdalstunga faa pludfeligt, at; Sturla Thords- 

føns Huftru Helga Ibordsdatter, Der var bleven tilbage, med Nød og 

neppe undfom til Kirken med fin fire Ugers gamle Søn. De faarede 

en Mand der paa Gaarden, og plyndrede og odelagde til en VBærdi af 

i Alt 20 Hundreder. Siden rede de til Saurbø, for ogſaa at føge efter 

Sturla paa Stadarhool, men Da de iffe fandt ham, opføgte De Koldein, 

og vendte med bam tilbage til Rutafjorden, hvor de navrede em Mand, 

der hørte til Thords Parti, ud af et Bedehuus, i bvilfet han havde 

føgt fin Filflugt, og bug Den ene F0d af bam. , Efter dette Verk”, 

heder det i Sagaen, „reed Kolbein hjem til Fuqumyre, og var meget 

tilfreds med fin Ferd, der ogſaa blev anfeet for den ftørfte Hærferd”. 

De havde i Ult dræbt 13 Mennefter, og faaret en Mængde ). 

Tume havde øjebliffelig, da ban fif Budffabet om at der var fred 

i Bente, fendt Bud til fin Broder Fhord og underrettet bam om den 

Fare, der truede; Thord havde ogfaa ſtrax indffibet fig med fine Mænd 

for at fomme bam til Hjelp: ban troede nemlig at Det var lykkets Tume 

at frelfe fig i Kirfen, og at Kolbein nu fun boldt Denne omringet. Men 

ban var iffe fommen langt, førend ban erfarede den førgelige Nyhed, 

og fif tillige Det Bud fra Lumes Enke, Thurid Ovmsdatter, at hun 

med fin Søn Sighvat bavde begivet fig til Flato, og fnareft muligt øn- 

ffede at tale med ham. Hun ønffede nemlig at faa et Skifte opret- 
tet mellem fig eller vettere Sønnen Sighvat og Tbord, tbi Fejden havde 

Hidtil faafedes optaget Brødrene Thord og Fume, at de ej havde funnet 

tænte paa at flifte Levningerne af deres Fædrenearv imellem fig; fvert- 

imod fader Det til, at Deres Gjendom bar været betragtet fom en enefte 

fælles Krigsfasfe, og man maa formode at Fume ogfaa bar fiillet fin 

Huftrues iffe ubetydelige Formue til bords Dispofition. Thord ind- 

fandt fig ftrar hos GSvigerinden, og vifte en for de Tider fjelden Uegen- 

nyttighed og Ridderlighed, idet han tilbød bende, paa Sønnens Vegne, 

alle De Gjendomme, ban og Tume bavde befiddet tiljammen Der vefter, 

og fom faaledes uden Hinder funde tiltvædes, forbeholdende fig alt hvad 

man kunde faa fravriftet Kolbein, altſaa Befiddelferne i Gyjafjorden, Der 

førft feulde vindes med væbnet Haand, faavel fom Godordene. Dette var 

pel i fig felv meget mere, end Befiddelferne der vefter, men faaledes fom 

Sagerne nuftode, var det beel uvift, om Ihord nogenfinde vilde funne er— 

holde endog den ubetydeligfte Deel deraj. Thurid modtog derfor Filbu- 

det med ftor Fafnemmelighed, vg betragtede det fom et Tegn paa færdeles 

Velvilje fra hans Side *). Man feer dog beraf, bvilfen Villid Thord 

1) GSturlunga Saga VII. 23—26. 

2) GSturlunga Saga VIL. 26. 
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maa bave baft til Forfvnet og fin gode Sag, trods alle Uheld; tvi 

egentlig var Fumes Fald et af De ftørfte Ubeld, der funde ramme ham, 

Da der var mange, fom fun for Tumes Skyld havde fluttet fig til bam, 

og nu faldt fra, bvortil ogſaa fom, at det nys omtalte Skifte ojenſyn— 

figt berøvede bam den pefuniære Styrke at virke med, Der bidtil havde 

ftaaet til bans Fjenefte. Han faa fig ikfe engang i Stand til at ved- 

blive med at bolde Huus paa Myre, men bævede det hele Huusvæfen, og 

følte fig meget befymret og nedtryft. Da tilbød Ravn Oddsjøn ham at 

indrette fig paa bans ttegaard, Eyre, fom om den var hans Gjendom, 

og Fbord modtog dette Filbud med ſtor Fatnemmelighbed '). - Det ev 

overhoved merfeligt at fee, bvor broderligt Shord og De vpperfte af hans 

Staldbrødre underftøttede binanden med Gods og Gjendom, og vare be- 

redte til De Ytørfte gjenfidige Opofrelfer, faa at man næften fan fige, 

at De bavde fælles Kasfe. Saaledes havde, fom Det allerede vven- 

for er omtalt, Baard paa Sande fillet fit Huus til Thords Raadighed; 

Thord forærede ham fenere til Gjengjeld de faafaldte Svevn-Der i Brei- 

Dafjorden; Da Thord flyttede fra Fagers, bad hans Svoger Baard paa 

Ballaraa bam at tage fin Bolig bos bam, og befale ganffe fom om han 

var bjemme ?). Ogſaa paa Myre, der vigtignof fynes at have børt til 

Thords og Tumes Fædreneqods, vare Beboerne ftrar vede til at oplade 

Thord alt fammen, og boede hos ham fom bans Gjejter, indtil ban ved 

Ravns Liberalitet funde nedfætte fig fom midlertidig Herre paa Eyre. 

Med faadanne Filbængere funde nof Ihord med Tiden haabe at nag 

Maalet, om end mangt og meget nu faa mørft ud. Blandt de Skuf— 

felfer, ban maatte prøve, var ogſaa Den, at Brødrene Ihorleif paa Garde 

og Bødvar i Bo fvigtede det Løfte, de forrige Aar bavde gjort ban, 

at ville ride med bam til Things og bjelpe Ham til at fremme hans 

Saq. Da ban fendte Bud til Dem, for at høre Deres nærmere Beftem- 

melſe, erflærede De veent ud, at de ikke vilde følge med ham, faa bange 

vare De for at binde an med Kolbein. Sturla Ihordsføn fagde Da, at 

under disſe Omftændigheder funde det iffe nytte Thord at vide til Things, 

bvor Kolbeins og Sonderlandingernes forenede Styrfe vide langt over- 

gaa alt, bvad ban funde ffaffe til Veje, dog erklærede ban fig for fit 

Vedfommende rede til at yde Thord al den Hjelp, han funde. I Denne 

fortrykte Stilling maatte Der være en velkommen Overraffelje for Thord 

at modtage et Budftab fra Gvfjordingerne om, at De vare rede til at tage 

Parti med ham og ftaa ham bi, hvis ban fom til De Egne med nogen- 

funde rimelig Styrke.  Kolbeins Herredømme var nemlig nu blevet faa tryk— 

1) Sturlunga Saga VIL 27. 

?) Sturlunga Saga VIL 11, 12. 

7 
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fende, og de Mishandlinger, Ran og Manddrab de maatte Ddøje af 

bam og hans Mænd, faa byppige, at de ikke qodt funde holde det fæn- 

ger ub, men fatte deres enefte Haab til Shord fom Deres Befrier 5). 

27. Thords og Kolbeins Sotog mod hinanden. Soſlaget paa Floen. 

Da Erfaringen havde viiſt Thord, at det ej lod fig gjøre for 

bam at trænge lige frem til Sfagafjorden, end Vige til Eyjafjorden, over 

Land, befluttede han at prøve et Søtoq, og lod til den Ende alle de 

ftørfte Fartøjer i Beftfjordene udrufte. Her var Der naturligviis ikke 

Tale om formelige Langftibe; et enefte faadant fandtes neppe I hele Is— 

fand, og felv De frørfte af De Fartsjer, man benyttede, vilde i Norge 

fun have været vregnede til de faafaldte Letteſtibes eller Skuders Fal. 

For Folk, der bavde feet Kong Haafons og Hertug Skules Flaader, 

maatte Derfor viftnof hele Udruftningen, bvor Fi-æringer fpillede famme 

Rolle fom Tyveſesſerne i Norge, bave et vderft fattigt Udfeende; men det 

var Dog meget, at han paa Den fattige Kant af Landet, hvor ban havde 

fit Tilhold, enda funde faa en faadan Udruftning bragt i Stand. Thord 

gjørde alt før at bevæbne fine Mænd fan fuldftændigt og forfvarligt fom 

muligt; Det gjaldt nemlig at opteæde paa en Maade, der funde give 

Gyfjordingerne Mod til at forene fig med bam. Han bavde efferbaanden 

fadet opfjøbe en beef Deel gode Baaben, Sverd, Spyd, blanfe Bronjer 

og Staalhuer i Norge ?); disfje fom nu godt tilpas. Han fit i alt 

femten Skibe, af bvilfe ban felv ftyrede en ſtor Skude, bemandet med 

hang Huusfolf og andre udbalgte Mænd; paa et af Fartgjerne vare De 

faafaldte Gjefter, altfaa havde man ber ogfaa en Gjefteftude i det Smaa; 

paa De øvrige var Der Mænd fra Bardeftrand, Arnarfjorden, Dvrafjor- 

den, Anundsfjorden og Jfafjorden, altſaa egentlig fun fra en Deel af 

dDet bderfte, nordveftlige Strøg, hvor Thord den langſte Tid bavde haft 

fit Tilhold. Hvor fmaa Fartsjerne maa have været, feer man Deraf, 

at hans hele Folkeſtyrke iffe udgjorde mere end 210 Mand, hvorved der 

fun fømmer 14 Mand paa hvert Skib, hvis Dde alle bavde lige mange; 

nogle havde vel flere, andre igjen faa meget færre. Det klinger næften 

føjerligt, at en af disfe Studer førte det fra Dde norffe Tronkrige be- 

fjendte, meget figende Navn , Ognarbranden”. Det forftaar fig, at Befa- 

fingen over disſe Fartøjer var fordeelt mellem Thords fornemfte og paa- 

1) Sammeſteds, Cap. 26. 

2) GSturlunga Saga VII. 30. Maaffee han ogfaa før ſin Afrejſe havde forfynet 

fig med et Forraad; GSagaens Ord tillade at antage det. 

EE — 



1244. Islandſte Begivenheder. Thords Sotog til Floen. 261 

lideligfte Filbængere, fom Dugfusfønnerne, Ravn, Baard paa Sande, 

Nikolas Oddsſon v. fl; paa hvert Fartøj fatte Fbord desuden et Par 

af fine Hjemmefolf, fom ban funde ftole paa. Sturla Thordsſon vver- 

drog han at forfvare Herederne i hans Fraværelje, for det Filfæde at 

Nordfændingerne imidlertid ſkulde gjøre noget Ungreb. Han fiyrede 

dDerpaa med fin lille Flaade nord over Jfafjordsdybet til de ubeboede 

Hornftrande, Veftfjerdingens nordligfte Punkt '), bvor De laa vejrfafte 

balvtredie Dag uden at funne faa de nødvendige Levnetsmidler; Derfra 

roede De fig mojſommeligt frem til Trekyllesbvik, hvor de anfom Onsda- 

gen Den 22de Juni, og bvor Noden tvang dem til at fange og flagte 

en heel Deel Kvæg fra Græsgangene der i Mærheden. St. Hansdag 

faldte ban fine Mænd fammen til et Møde ude ve Frefyllesø*); ber 

fom en vis Asgrim Bergthorsſon fra Steinqrimsfjorden til ham vg 

fagde, at Kolbein ligeledes famlede en Flaade og desuden agtede at fende 

en Stare vefter over Land. Men Thord faqde at Dette maatte bære 

et føft og ugrundet Rygte, i alle Fad vide Kolbein neppe Funne ude 

vifte ftørre eller bedre Søftyrfe end Den, ban forrige Sommer havde 

fendt til Ffafjorden. Thord havde vel heller ikke den bedfte Dro til As— 

grim, Der tidligere paa bans Opfordring havde vægret fig ved at gribe til 

Baaben for ham. Da UAsgrim havde forladt dem, holdt Thord en lang 

Opmuntringstale for fine Folk, bvori ban mindede dem om bvad de 

havde at bevne, bad Dem at bruge fig fom De bedjt Funde, og indjfær- 

pede Dem, iffe at fprede fig ad, men ftedfe at fægge alle fammen md til 

een Havn, bvor man da famfede ftulde gjøre Landgang og øve Her- 

verk. Vel vare De endnu iffe faa mandfterfe, men naar De førft fom til 

Gyvjafjorden, tvivlede ban iffe paa at de vilde faa Forfterkning. Man 

forfpnede nu Skibene med det nødvendige Forraad af Haandjtene, og 

fortfatte Derpaa Sejladjen oſter over Floen. 

Asgrim havde dog fagt alt for fandt. Thi Kolbein, der fones at 

være bleven tidligt underrettet om Thords Forebavende, famlede alle de 

1) Hornftrandene have fit Navn efter Forbjerget Horn, af fremmede Sofarende 

fædvanligviis faldet Cap Nord. 

2) Frefylleavif og Trefylles-Ø ligger paa Øftfiden af den flore mod Nordyeft 

udgaaende Halvø, der dannes af Breidafjorden med dens indre Partier, 

Krofsfjord og Gilsfjord, i Veit, og Floen i Oſt. Paa den oſtlige Side af 

Floen, omtrent lige overfor Irefyllesvif, er Halvøen og Nesfet Sfage, paa 

hvis pftlige Side Sfagafjorden gaar ind. Det Parti af Floen, eller den 

ftore Bugt mellem Stage og Trefyllesvik, faldes i fin veftligere Deel Stranda- 
floen, efter ,EStranderne”, der er Navnet paa det hele Strøg fra Horn til 

Gteingrimsfjorden. — Længer oſtligt faldes den Hunafloen, efter Hunafjorvden, 

fom baade er den frørfte, yderſte og øftligfte af de tre Fjørde, Bugten I fin 

inderfte Deel danner, nemlig Hunafjord, Midfjord og Rutafjord. 
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ftørfte Skibe paa Nordlandet, ban funde overfomme, fammen i en Udhavn 

paa Øftfiden af Skagen, og udruftede dem paa det bedfte, for at møde 

Thord; ogfaa Gvfjordingerne maatte være med, faa nødigt de vilde. Da 

hele Styrfen var famlet, fendte ban fin Frænde, den bøjft anfeede Brand 

Kolbeinsføn '), med 240 Mand affted for fandvejs at føge til Veſterlandet, 

ganffe fom Asgrim bavde fagt. Med den øvrige Deel af Mandftabet, 

Der udgjorde 450 Mand, bemandede han GStibene, ſom ban felt vilde 

anføre. Han havde 20 Skibe, bvilfet Untal i Forhold til Mandftabet 

vifer, at de maa have været ftørre eller i det mindfte fterfere bemandede 

end Fords, tbi der fommer 22 Mand paa bvert. Kolbeins eget var 

næften faa fort fom et Havftib, og forfynet med et Kaftell ved Maften. 

Alle hans Stibe vare ffjøldbængte, og ingen der paa Landet, heder det, 

havde før feet Skibe fanledes udſtyrede til Kamp. Han var altſaa Ford 

i enhver Henfeende meget overlegen, faavel i Skibenes Antal, fom i 

deres Størrelje og Bemanding. Det var St. Hans Dag om Uftenen, 

at ban gif til Søs. Juſt fom man ſkulde lette Anker, fom der Sen- 

Debud til bam fra Sønderlandet og bragte bam den beel uventede Ffter- 

retning, at Gisſur Thorvaldsføn var fommen bjem fra Norge, vg 

ønffede at tale med ham. Men Kolbein bad dem fige bam, at ban nu 

iffe funde indftille Toget, fom ban flod i Begreb med at tiltræde. Kol— 

bein fejlede ud fra Skagafjorden, forbi Skagen, og agtede fig lige ud til 

Horn, da ban iffe havde nogen Anelfe om, at Thord allerede var bam 

faa nær. Thord var juft midt paa Floen, Da man fra hans Skibe op- 

Dagede Kolbeins Flaade langt ude. I Førftningen vidfte man iffe bvad 

Det var, og En gjettede endog paa at Det var Selhunde paa Driviis, men 

fnart ffjønnede man dog det Mette. Uagtet Fiendernes øjenfynlige 

Overmagt raadede Dog De flefte til at ro ud mod dem og binde an med 

dem, faa famplyftne og modige, eller rettere dumdriftige vare De. Dog 

anraabte Thord førinden, efter forftandige Mænds Raad, Gud om VBi- 

ftand, og Jomfru Maria og St. Olaf om deres Forbøn, og aflagde 

til den Gnde det bøjtidelige Løfte, at ban og De øvrige føulde vandfafte 

alle Fredage i et beelt Aar fra Den Dag, famt holde fædvanlig Fajte 

hver Løverdag indtil Vintren, og Derbos lade fjøbe GSjæle- Mesjer 

før Kong Harald Siqurdsføn *) i tolv Maaneder. Da dette var befræf- 

tet med Haandtaq, roede De trøftigt ud mod Kolbein, Der ved at fee 

dem nærme fig gav Befaling til at fade Sejlene falde og tenge Skibene 

1) Brand Kolbeinsføn var en GSøn af den gamle Kolbein Kaldaljos, eller, 
fom han og faldtes, GStadar-Kolbein, fordi han ejede Gaarden Stad i 

Skagafforden. 

2) Heraf feer man, med hvilfen Kjærlighed Islendingerne maa have bevaret 

Harald Sigurdsføns Minde. 
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fammen. Det var tidligt om Morgenen, firar efter Solopgang, altfaa 

i biin nordlige Bredde ikke længe efter Midnat, Løverdagen Den 25de 

Juni, i den oſtlige Deel af Floen, nærmere Skagen. Da Thord fom 

i GStudmaal fra Kolbeins Stibe, lod ban ogfan fine lægge i Orden og 

tenge fammen. Derpaa gif ban ben i Forftavnen af fit Skib, og talte, 

figes der, med flav og mandig Stemme til Eyfjordingerne og De øvrige 

Mænd fra Herederne nordenfor Yrnadalsbeid, tilbydende dem Grid med 

mange venlige, gode og opmuntrende Ord. - Men da Kolbeins Venner 

hørte dette, og med Nette frygtede for at mange af Krigerne i Deres 

Flaade, bvis Frænder vare faldne paa Ørlvasftad for Kolbeinsmændenes 

Haand og endnu faa ubodte, ſkulde fade fig Vevæge til Frafald, raabte 

Gn af dem bøjt: „ti frille, Din Djevel; vent aldrig noget Forliq; det 

ffal qaa Dig fom din Broder Tume paa Reykja-Hole, ja faa meget værre, 

fom du felv filler dig frem til Maal før vore Spyd!" I det famme 

blett der iftemt Hærffrig, og Kolbeins Mænd begyndte Striden ved at 

fende en Regn af Spyd og Stene over paa Thords Fartøjer. Fra 

Thords Side blev man dem ifte Svar ſtyldige, og fnart fom man hin— 

anden faa nær, at man fra begge Sider begyndte at bruge Stavn- 

fjaaer, for at bale Fartøjerne over til hinanden. Og nu blev der i 

henved 8 Timer fæmpet med en Heftigbed og Forbitrelje, bvis Lige 

man bverfen bavde feet i Tronkrigene i Norge eller hidtil i Fejderne 

paa Island. Paa begge Sider var Mandffabet godt udruftet; Thord 

og bans bedfte Mænd bare de qode Angrebs- og Forfvars-Vaabden, han 

bavde ffaffet fig fra Norge, andre bavde Mingbronjer; Kolbeins Mænd 

gave Dem beller iffe noget efter i Bevæbning. Men Thord havde et 

fangt ftørre Forraad af Stene, vg Derhos vare alle hans Mænd fjetke, 

haandfafte Krigere, medens der blandt Kolbeins Folf var en beel Deel, 

der iffe duede fort; Derfor havde Thord, uagtet fin langt ringere Fol- 

feftvrfe, i Begyndelfen afgjort Overvegt. Thords Mænd begyndte alle 

rede at entre Kolbeins Skib, vg bleve fun med Unftrengelfe Drevne til 

bage. Men da fod Kolbein, der formevelft fit fvagelige Legeme ikfe felv 
funde blande fig mellem de ftridende, men ftod oppe paa Kaftellet paa 

fit Fartøj og commanderede, en Deel af fine Skibe føfe fig af Teng— 

flerne og vo omfring for at falde bord og bans Mænd i Ryggen. 

Dette Iyffedes fuldfommen. Thords Mænd fæmpede faa ivrigt, at de 

iffe vidfte af, førend Fienderne vare fomme bag paa dem. Dette af 

gjorde Dagens Lykke. Thord havde iffe Folk nok til at fætte imod 

begge de fiendtlige Ufdelinger, og medens han vendte fig mod det fidfte 

ubelejlige Angreb, entrede et af De fiendtlige Stkibe og med egen Haand 

fpiddede UAnføreren mod Majten, balede Kolbeins Mænd hans eget Skib 

til fig, faa at Det ryddedeg, og Befætningen maatte frelje fig over paa 
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De normeſte. Gyfjordingerne fynes iffe at have gjørt mindfte Mine 

fil at forene fig med ham, af Frygt for Kolbeins Overmagt. Flere 

af Thords Skibe bleve tagne, og da Mandffabet føgte vver til De 

andre, bleve de faa overfyldte, at de vare nær ved at ſynke. Thord 

vilde alligevel iffe flo, men fæmpede med mageløs Udbøldenhed vg 

Tapperhed, førft paa Svarthøvdes Skib, dDernæft pan den fanfaldte Og— 

narbranden, bvor ban fiillede fig aller fremmeft i Stavnen og ſelb opfor— 

drede Nordlændingerne til at binde an med ham, om de torde. Man 

greb, bvad man fif fat paa, og brugte Det fom Vaaben. Bolører og 

Haandoxer faftedes fra Det ene Skib til det andet; man brugte Sæl- 

og Hval-Harpuner, Sejlbomme, Aarer, Banke, ov. f. v. z med faadant 

Raferi blev der ftredet. Men nu begyndte flere af Thords Stibe efter- 
haanden at lifte fig bort, og Det, bvorpaa ban felv befandt fig, var faa 

fett, at man uagtet idelig Øfen Dog neppe funde holde det fra at ſynke. 

Afligevel Bad han fine Mænd, da man meldte bam det, iffe gjøre ham 

og fig felv den Stam at fly fra Striden. De bade ham da felv at fee 

efter; men Da ban nu gif agter til Øfterrummet, benyttede de fig af Dette 

Øjeblif til at bamle tilbage, og lægge fra. Dette var Feqnet til at 

mindelig Flugt, og faaledes var Slaget til Ende. Kolbeins førre 

Skibe var tunge under Warerne; han maatte Derfor oppebie Havgulen for 

at funne fejle, og bindredes Derved fra umiddelbart at forfølge de flyg— 

fende. Fre af bords Skibe bleve liggende efter, af Mangel paa Folk, 

De øvrige fom ubindret til Land ved Aarnes i Frefyllesfjorden, vg De 

trætte Krigere funde endog tage fig nogen Hvile. Her underføgte De 

Deres Tab. Af deres Flof vare forboldsviis fun faa faldne, men De 

flefte af dem vare faarede, nogle endogfaa meget baardt. Derimod vare 

en ftor Mængde af Kolbeins Mænd — fom Det fiden vifte fig over 80 

—, dræbte og end flere faarede '). Derfor var Thord beller ikke faa 

misfornøjet med GSlagets Udfald, fom man ftulde have ventet. Han 

fød fine Mænd fade fammen der paa Stranden „til Huustbing”, og tak 

fede Dem i en lang og ſmuk Tale for deres gode Biftand. Han vrede 

endog, at fra Denne Dag af havde bans og Kolbeins Lykke vift friftes 

om, faa ftort et Folfetab, fom Kolbein ganffe fiffert maatte bave lidt. 

Han forordnede, at Da De havde miftet for mange Sejl og Varer, 

til at det funde nytte Dem at prøve paa at undfomme til Søs for Kol 

1) Saaledes Sturlhunga Saga VII. 32. Nogle yngre Haandftrifter af de isl. 

Annaler angive, at efter hvad man antog, ffulde der være faldne tilfammen 

120 Mand, (Isl. Ann. S. 116), men dette er aabenbart for meget, og man 
ffulde næften friftes HL atantage at Haugsnesflaget her er forverlet med Floa- 

flaget. Af Thords Flof faldt der, med nogle, fom føden, efter at være faldne 

i Fiendens Hænder, bleve aflivede, neppe flere end i det højefte fyv eller aatte. 
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bein, der upaatvivleligt ftrar vilde forfølge Dem, naar han fil Vind, ſkulde 

Gfibene ryddes og alt hvad der fandtes ombord, bringes ind i nærme- 

fte Kirke, bvor ogfaa De, Der vare for baardt faarede til at Funne ud 

holde en mojſommelig Fjeldrejfe, ftulde tage fin FIilflugt, for faa vidt de 

funde vente fig Grid af Kolbein. Kolbein Gran og nogle andre, Der li- 

gelede3 vare flemt faarede, men Dog taalte lidt mere, fendte ban til 

GSteingrimsfjorden; med de øvrige begav ban fig over en Fjeldbals nord 

til Ufeigsfjorden. Men ogfaa disfe vare faa udmattede af Blodtab og An— 

ftrengelfe, at dDe lagde fig fore og ikke vilde fare fængere. Han maatte 

Derfor fade det fomme an paa, om Kolbein indbentede Dem eller ej, og 

blive der om Natten, uagtet man allerede Aftenen forud havde feet de 

fiendtlige Stkibe nærme fig. Dagen efter (Søndaq Morgen den 260e), 

befluttede ban fig til at afffedige dem, og fade Dem ſoge bver til fit, fom 

De bedft kunde, paa den Betingelfe at de igjen ſkulde fomme til ham, 

hvis Kolbein vifte fig veftenfor Horn. De flefte toge Da til Fjelde, 

og gift over til Ffafjorden eller andre veftlige Fjordegne. Thord takkede 

dem endnu engang ved Uffteden for deres gode Hjelp. Selv drog han 

nordenom langs Kvften, og fom tre Dage efter til Holt i AUnunds- 

fjorden 1). 

Kolbein bavde imidlertid med gunftig Vind begyndt at forfølge de 

Flvgtende, og landede i Frefyllesvif, hvor hans førfte Gang var til 

Kirfen. Denne ffaanede ban iffe, fom Thord, men fod Den bryde og og 

alt Det Deri forvarede Gods plyndre; vel blev ingen af Folfene dræbte, men 

Det er tydeligt nof, at hvis Thord iffe havde førget for at faa Dem, 

mod bvilfe Kolbein var meft opbragt, ffaffede anden Steds ben, vilde 

Kirfens Helliqhed iffe have gavnet Dem ſtort. Vaa Fjeldet lod han en 

af Thords Mænd dræbe, der, udmattet af fine Sauar, var bleven lig 

gende tilbage; hans Sviter havde en Fidlang været Kolbeins Frille, 

men det funde iffe freffe ham. Thords efterladte Stibe lod Kolbein 

deels brænde, Deels udrufte og bemande, thi Det var bans Henfigt at 

drage lige til Veftfjordene, og, fom ban fagde, at vdelægge Disfe faa 

til Gavns, at Thord iffe tidere frulde Funne vejfe Ufredsflokke Derfra. 

Vold og Ødelæggelfe betegnede ogfaa bans Vej. Hvad der tfær anfaaes 

fom ubørt, og vakte almindelig Forbitrelje, var, at ban endog lod de 

Hvaler fage og tildels vopbrænde, fom Kvftboerne havde fanget, og 

bvoraf De for en ſtor Deel ſkulde have Deres Livs Oppold. „Thord og 

hans Filbængere fulle iffe funne ernære Vig Deraf, for fiden at øve 

1) Sturlunga Saga VII. 28—32. Her anføres, hvad der ellers er en Sjelden- 

fed i denne Saqa, flere Vers af et Kvad, fom Ingjald Gudmundsføn, en af 

Thords Unførere, felv digtede om Slaget den følgende Vinter. 
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Ufred mod 087, fagde han. Kolbein fom lige til Ffafjorden, bvor 

ban tog ind paa Ado hos Fhordis Snorredatter og hendes Søn Einar 

Thorvaldsſon, hvilke paa hans Befaling maatte fende Bud til alle de 

ftørre Bønder nordenfor Jfafjord, at hvis de vilde beholde Liv og Gods, 

ſkulde de indfinde fig paa WEdø og foærge Koldein Froftabs-Ed. Og 

der ftod faadan Skrak af Kolbein, at mange virkelig eftertom Opfor- 

dringen; andre Derimod føgte til Fjelds med Deres Gods og Kvæg. 

Thord, der ved Efterretningen om Kolbeins Unfomft havde fendt Jilbud 

rundt omkring I Fjordene for at famle Folf, funde ingen faa nordenfør 

Dyrafjord, og opgav Derfor alle videre Forføg Derpaa, men begav fig 

førft til Gyre, fiden til Fagero. Kolbein gjorde Dog intet Forføg paa 

at forfølge barm, men nøjedes med Det, han allerede havde udrettet, og 

vendte tilbage til Skagafjorden, hvor ban tilbragte nogen Id i Stilhed 

paa Flugumyre. Thord flap faaledes enda nogenlunde taaleligt fra 

Nederlaget paa Floen. 

Brand Kolbeinsføn havde imidlertid iffe udrettet fort med fin 

Afdeling. Da ban børte at Thord var fommen til Strandene og ag- 

tede fig over Floen, blev han fiddende i Midfjørd, for at fee hvor Thord 

vendte fig ben, inden han drog videre. Sturla Thordsſon, Der, fom 

svenfor nævnt, ſkulde beførge Landforfvaret af Veſtfjordene, famlede 240 

Mand, bvoriblandt ogfaa nogle, fom hans Broder Bødvar fendte ham 

under Anførfel af fin Søn Thorgils Skarde, og føyndte fig til Hauka- 

dalsſkardet, Der fører fra Laraadalen til Rutafjorden. Her fil de høre, 

at Brand troede fig temmelig tryg nede å Midfjorden, vg ikke tog fig 

tilbørligt i Agqt. Den unge 18aariqe Thorgils Sfarde, der nu, fom 

det fynes, for førfte Gang var ude I Felten, og bavde Lyſt til at ud- 

merke fig ved en raſt Baabendaad, opmuntrede ivrigt til at fare lige 

(ø8 paa Brand og overrumple ham, men en anden af De tilftedeværende 

Høvdinger vilde iffe paa nogen Maade fare med Ufred i fremmede He- 

reder, og veed, efter megen Fremz og Filbagefnakfen, endog bort med 

fine Mænd. Da opløfte bele Floffen fig, vg Sturla maatte vende tile 

bage. Imidlertid var det blevet Brand meldt at Sturla var i Narhe— 

den med en Skare Folk, og dette var nof til at far Brand og bans 

Mænd til at forlade Midfjorden, og vende tilbage til Stagafjorden for 

at forfterfe fig. Strax efter indløb Gftervetningen om Søflaget og dets 

Følger, faa at et nyt Tog veftover nu var overflødigt '). 

'") Sturlunga Saga VII. 28. 
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28. Gisſur Thorvaldsſons Tilbagekomſt. Kolbeins Forlig med Ehord 

og Død. Thord bliver Herre i Cyjafjorden. 

Imidlertid var, fom det allerede ovenfor er omtalt, Gisſur Thor— 

valdsføn fommen tilbage til Island. Hwvad ban i disſe tvende Aar 

havde foretaget fig i Norge, hvor ban bavde opholdt fig, bvad Der be- 

vægede Kong Haakon til at fade ham faa Tilladelſe til at vejfe, og bvilke 

Betingelfer ban fatte bam: om alt Dette nævne Sagqaerne intet, og man 

fan ber ene og alene gjette fig frem. Saa meget feer man af Det føle 

gende, at Gisfur fremdeles optraadte fom Kongens Mand og den, Der 

virfede, eller i Det mindfte ftulde virke, i bans Interesjer. Og derfor 

er Det vel vimeligt, at Kong Haafon, fom maa bave fundet at Thord 

alene bavde fine egne Interesfer for Øje, og ikke vilde eller maaſkee 

iffe engang unde varetage De fongelige, nu bar fundet Det paa Tide at 

fende Gisfur ud, for at drive Sagen med Kraft. Han bar maaſkee 

ogfaa med Forfærdelfe hørt om de Voldfombeder, der øvedes par Øen, 

førnemmelig af Kolbein og bans Filbængere, og Derfor paalagt Gisfur, 

førft og fremft at bringe Fred og Mo til Beje. - Det berettes udtrykke— 

figt, at Erkebiſtop Siqurd i Aaret 1245 enten virkelig fatte Mordlæn- 

dingerne (altfan Kolbein og hans Filbængere) i Ban, eller i det mindfte 

truede Dem Dermed *). En foreløbig Truſel berom bar maaſkee Gisfur Thor— 

valdsføn medbragt. I det mindfte giver Dette os Noglen til at forklare Den 

fredelige Stemning, der nu aabenbart befjælede Gisfur, faavel ſom Kolbeing 

pludfelige Omftiftning i fit Sindelaq mod Thord. Anderledes fan man neppe 

forflare de Beftræbelfer for at flutte Forlig, Der nu, fom det vil ſees, fandt 

Sted fra Kolbeins Side, uden nogen tilfvarende fredelig Filnærmelfe fra 

Thords, da denne fnarere vifte fig mere fiendtligt ftemt mod ham end no- 

genſinde. Skulde maaſkee Biftop Botulf, der 1243 vendte tilbage til 

torge, bave føildret ilftanden paa Øen med mørfe Farver, og foreflaaet 

Kongen at fende Gisfur ud? Skulde Kolbein, da ban fif Bud om at 

Gisfur var fommen bjem og onſkede at tale med ham, juſt fom ban ffod 

i Begreb med at fejle ud til Søflaget paa Floen, af Den Grund have 

vægret fig ved at møde Gisjur, at ban frygtede for at De Grender, Denne 

bragte med fra Kongen og Crfebiffoppen, maaffee funde være hans tri- 

gerffe Henfigter i Vejen, og ban Derfor belter vilde opfætte at mødes 

med bam, indtil ban havde faget udrettet, bvad han vilde? Uſandſynligt 

er Det ikke. Saaſnart Gisſur, der landede ved Eyre paa Son— 

derlandet, var kommen hjem, var et af hans forſte Skridt at ind— 

gaa Forlig med Jon, Sturla Sighvatsſens Son, altſaa med Hen— 

1) Islandſke Annaler ved 1245. 

— 
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fpn til Dennes Drab paa Ørlygsftad, og den bele Gag, heder Det, 

blev fagt i Kong Haafons Dom, det vil da fige, at Kongen ſkulde be- 

ftemme de endelige Forliqsvilfaar. Dette maa nødvendigvis have været 

aftalt mellem Kongen og Gisfur, eller vettere været Gisſur paalagt af 

Kongen før bans UAfrejfe fra Norge, og man fan nætten allerede heraf 

flutte, at Gisfur maa bave baft lignende Paalæg med Henſyn til Shord, 

famt Befalinger i faa Henfeende til Kolbein. — Gisfur famlede fiden en 

ftor Stare Folf og drog med den til Befterlandet, til VBreidafjord-Da- 

fene, rimeligvits for at give fine paatæntte Underbandlinger med Thord be- 
børigt Gftertryf. Da Thord var fommen til Fagerø, fom Det ovenfor 

er berettet, fif ban Dette at vide af Sturla, og lod ftrar famle jaa mange Folk, 

fom muligt, i Borgarfjorden og De fydlige Dele af Vefterlandet; ved 

Gfterretningen herom traf Gisfur fig tilbage, Da han formodentlig indfaa, at 

Det endnu ikke for Det førfte nyttede at forføge Fredsunderbandlinger med 

ham. Thord tæntte paa intet mindre end at tage vjeblifkelig Hevn over 

Kolbein. Gfter at bave tilbragt nogle Uger voligt paa Eyre, reed ban i 

Auguſt Maaned tilligemed Sturla fodefter til Dalene, famlede benved en 

120 Mand, og ilede med disfe nord gjennem Haufadalsjffardet for at 

overrumple Kolbein i Sfagafjorden. Allerede i Midfjørden faa man 

imidfertid Folf ride af alle Kraæfter til Fjelds og vjtover, sjenfonligt 

for at advare Kolbein, og flere af Thords Mænd meente derfor at Det 

var farligt at Drage videre, og at man fnareft muligt burde vende om. 

De bade Sturla tale herom til Thord. Han undſlog fig, fordi man 

tidligere havde dadlet bans alt for fnare Jilbagetog fra Haufadalsffardet, 

Da man funde bave overrumplet Brand Kolbeinsjøn. De fortfatte der- 

før Toget indtil ned i Vatnsfjorden; da ſagde Ibord felt, at Det var 

pedjt at vende om, faafom ban funde fee at De vare misfornøjede. Det 

vilde belfer iffe bate nvttet ham at Drage videre, thi Advarſler bavde 

naaet Kolbein, og Denne havde famlet 360 Mand, med bvilfe ban fom til 

Midfjord ſtrax efter at Fhord bavde forladt Gqnen. Men hvad der 

nu, fom fagt var foregaaet med Kolbein eller ej, hvad enten Gisfur 

havde fendt ham Bud, eller bans Svageligbed atter ftemte ham mere 

før Freden, fan gjorde han nu, Da man mindjt flulde have ventet 

det, et oprigtigt Forføg paa at gjenoprette Denne, idet ban fendte en af 

Fpords egne Filbængere, fom ban havde taget til Fange, til ham med 

Forſlag om Grid eller Vaabenftilftand, for at begynde Underbandlinger. 

Ford antog Forflaget, og Stilftanden blev fluttet, førft fun til Vin— 

ternat, tiden, fom man fan ffjønne, for hele Bintren. Der plejedes nu 

ivrige Underbandlinger, fom Dog i Forfiningen itte fedede til noget Me- 

fultat, da Kolbein fremdeles vægrede fig ved at give Slip pan de God- 

ord, fom Sighvat havde haft. Men endelig fom det døg, ved Fleres Megling, 
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blandt hvilte ſikkert ogſaa Gisfurs, om VBaaren til en Overeenskomit 

imellem dem, hvorved Det beftemtes, at alt deres Mellemværende ſkulde under- 

fafte8 Kong Haakons Dom, og at de til dDen Ende begge to den foreftaaende 

Sommer ffulde begive fig over til Norge. Kolbein ffulde udrede til Thord 60 

Hundreder i Rejfeqodtgjørelfe, og Dette fremftaffedes ogfaa ganſke vigtigt til 

Hvitaa, hvor Thord, fom det fynes, agtede at indſkibe fig med Den for- 

hen nævnte Eyvind Bratt, der var affejlet fra Island Høften førud, 

men formedelft Storm bavde maattet gjøre Benderejfe og lægge op i 

Hvitaa, hvor Stibet maatte blive liggende bele den følgende Vinter '). 

Men Kolbeins Sygdom gjorde en uventet Forandring I alt dette. 

Da det feed ud paa Vaaren, blev ban faa Daarlig, at ban maatte lægge 

fig til Senqs og følgelig iffe funde tænke paa at rejſe. Han fod da 

fende Bud efter Gisfur, og meddelte ham, Da ban fom, at ban agtede 

at overdrage bam og Brand Kolbeinsføn alle fine Godord. Men Gis- 

fur fvarede, at Det nu ej var ham belejligt at overtage dem, hvorimod 

ban var beredt til at ftan Brand bi efter bedfte Evne. Man maa antage, 

at Gisfur iffe vilde udjætte fig for De uopbørlige Angreb af Thord, 

fom vilde blive Følgen af at Denne iffe fil fine længe forboldte fædrene 

Godord i Gyjafjorden tilbage; eller og havde ban, ifølge den af os tid- 

ligere fremfatte Formodning, maatte give Kong Haaton Det Løfte, itte 

at indlade fig i nogen umiddelbar Kamp med Thord. Ogſaa Brand man 

have ertlæret, at ban ikke agtede at befatte fig med Godordene i Eyja— 

fjorden. Thi Refultatet af disſe Overlægninger ved Kolbeins Dødsleje 

blev, at man fendte Bud til Thord, og tilbød han bekle hans Fæd- 

reneart faavel fom Hevdingdømmet over alle Hereder nordenfor Yrna- 

Dalsbeiden, altfna Eyjafjorden med de oſtligere beliggende Fbingfotn, 

imod at han tilfagde Grid og indgit Forlig. Brand derimod ſkulde have 

alte Herederne veftenfor Yrnadalsbeiden, altſaa Stagafjorden, Hunafjor- 

den, Midfjorden og Nutafjorden, hvor de flefte Godowd allerede tilhørte 

bam, ffjønt ban havde midlertidigt overladt Kolbein dem, og hvor ban 

Derbos var meget populær. Brand og Gisfur ffulde gjenfidigt under- 

ftøtte binanden. Ved denne Raadflagning var ogfaa Brands Fader Kol- 

bein KaDaljos, faavel fom dennes VDatterføn, Brands Svffendeharn, 

Abbed Brand Jonsføn *) tilftede. At Thord modtog Tilbudet, forftaar 

1) Sturlunga Saga VIT. 35. 

?) Naar Abbed Brand Jonsføn her, faavel fom tidligere, ved Beretningen om 
Forliget ved Hvitaa-Bru, faldes Abbed, da er dette egentlig en Unadronisme, da 

Brand ikke indviedes til Abbed førend i 1247, i hvilfet Aar hans Formand Arnor 
frafagde fig fin Poft. Men vi følge her Sagaffriverens Grempel, og det tør 

maaffee hænde, at Brand allerede flere Aar før fin Jndvielfe, fom en Højbyr- 
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fig af fig felv, og figes Derfor ikke engang udtrykkeligt i Beretningen om 

disje Forhandlinger. — Kolbein døde fort efter (22dDe Juli 1245), fun 

35 Aar gammel, meget beklaget og favnet af fine Venner og Bekjendte. 

Derpaa blev der fammentaldt et Møde fra alle de Hereder, der flulde 

tiffalde Brand, og paa dette blev han bøjrideligt nnerfjendt, eller, fom 

Det heder, valgt til Høvding over dem. Man indvilgede ham og, for- 
tælles Der, merfeligt nof, alle de FIndtægter, Kolbein havde oppebaaret 

af De famme Hereder, navnlig Saudetoden. Disſe Afgifter traadte vel 

i Stedet for Den forrige Hov-Iold, Der oppebares af Govderne under 

Hedendommen, men fom Det lader, vare De betydeligt forøgede fiden Den 

Tid: ogfan et Skridt nærmere mod de monardifte Inſtitutioner '). 

Gfter denne uventede Forandring til det Bedre i Thords Stilling var 

der naturligvis iffe Længer Jale om nogen Overrejfe til Norge, men ban fød 

Svarthøvde rejfe i fit Sted for at forhandle de af Kolbein erbofdte Varer, og 

begav fig felt til Eyjafjorden, efter førft at have bøjtideligboldt Ravn Odds— 
føns Bryllup med bans Broderdatter Thurid, Sturla Sighvatsſons Dat- 

ter. — Hans Benner fra Gyjafjord tilfagdes at møde ham i Midfjord. 

Han ledfagedes af Sturla Thordsſon, Thorleif i Garde ov. fl., og havde 

i alt et Følge af 90 Mand. I Midfjord forefandt ban Eyfjordingerne, 

80 Mand fterte, og De rede alle tilfammen videre til Evjafjorden, bvor 

de anfom den 10dDe Auguſt. Tilféoldigviis fom juft den famme Dag et 

Skib fra Norge fejlende ind paa Fjorden, og bragte Den Efterretning, 

at Urøtja var død i Norge St. Hans-Dag.  Fbord begav fig ſtrar til 

fin Wttegaard Grund, og bavde Søndagen efter (Den 13de Auguſt) et 

Møde paa Kriſtnes med alle Heredsmændene, paa bvilket de aflagde 

ham Troſkabsed og tilbagegave bam alle de Gjendomme, der havde til- 

børt hans Fader Sigbvat. Hvorledes de lode fig bevæge Dertil; om De 

bleve holdte ftadesløfe, og da paa hvilken Maade, eller af bvem, figes ikke, 

men det fader Dog til at det hele gif not faa venftabeligt for fig, og man 

maa derfor næften friftes til at tro, at Brand qodtgjorde dem af Kol 

being Bo. Strax efter, den følgende Mariemesje (15de Auguſt), boldt 

ban et prægtigt Gjeftebud paa Grund, bvortil ban fra Det nys nævnte 

Gtib havde forfvnet fig med en Mangde ØL der ikke altid var at faa 

paa Island. De Mænd, der havde fulgt bam veftenfra, gav han ved 

Afſkeden ftore Gaver. Han havde nu paa Det nærmefte naget fit Maal, 

Gjenerbvertelfen af fine fædrene Befiddelfer, og bans YEdelmodighed mod 

Svigerinden, Thurid Ovmsdatter, fom bam nu til Gode. Men hans 

dig og formaaende Mand, har været udſeet til Abbed Arnors Gfterfølger og 

beftyret Kloftret, famt derfor fædvanligviis faldtes Abbed. 

1) Sturlunga Saga S. VIL 36. 
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WGrajerrighed ftræbte endnu videre. Han vilde blive Herre over bele 

Nordlandet, ja maaffee endog, om Det funde lade fig gjøre, over Den bele 

D. Og dette berøvede ham om en føje Tid den Popularitet, fom ban 

nu umisfjendeligt havde erbvervet fig. 

29. Thord Kafales Herftefyge og Strid med Brand Kolbeinsjøn om Her- 

rebømmet paa Nordlandet. Haugsnes-Slaget. Thord og Gisjur underfafte 

fig Kongens Dom og drage til Norge. 

J Forſtningen var Det nu beel fredeligt pan Island. Thord til— 

bragte Høften og Vinteren paa Grund, og Brand paa fin Gaard Stad 

i Skagafjorden, bvor Han boldt et prægtigt Huus, vg hvor alle Kol- 

beins forrige Følgefvende famlede fig om ham. Men fnart vifte det 

fig, at Thords Wegjerrighed endnu iffe paa langt nær var tilfredsjtillet, 

og at fo faa mægtige Hevdinger, fom ban og Brand, hver omringede 

af en beel Stare urolige Filbængere, der indbyrdes badede binanden til 

Det pderfte, iffe unde bo nær ved binanden uden at tomme i Uenigbed 

paany. Hvad Thord angaar, Da fones ban endog at bave føgt Anied- 

ning til at velte fig ind paa Brand. Anledningen tog ban af nogle 
Lyftigheder med Dans og andet Fjas, fom Brands Mænd havde om 

Bintren, hvorved der forefaldt Ytringer og andre Hentydninger, fom 

Thord, da De forebragtes bam, anfaa fornærmelige. Det var vel beller 

itte ganffe frit for, at disſe Ytvinger eller Hentydninger virkelig vare 

rettede mod Thord og hans Mænd, tbi Brand felv anfaa Det nødven- 

digt at ivettefætte fine Mænd derfor, og bede Dem tie fille med faadant, 

Da det ellers funde afftedtomme megen Stade. Men faa farligt var det Dog 

vel iffe, bvis Thord felv ej havde grebet Lejligheden til at vppe Kiv. 

Dette begyndte dermed, at han eller bans Mænd fremfom med Fordrin- 

ger paa flere Gaarde i felve Skagafjorden, og erflærede det for Brud 

paa Det fluttede Forliq, hvis De ikke bleve dem opladte. Da Brand, 

fom man funde vente, gjorde Vanifeligbeder berved, paaftod Thord at der 

burde fluttes et nyt Forlig, og vrede at intet Forlig var tilbørligt, 

eller faadant fom man funde vente overholdt, naar han iffe Derved fit 

fig hele Nordlændinge-Fjerdingen overdragen )). Han vilde beller 

iffe give Slip paa VBorgarfjorden, paaſkydende at Thorleif i Garde, den 

mægtigffe Mand i den Egn, ikke (ænger var bans fuldfomne Ven *). Ullerede 

1) Dette ſiges iffe udtryffeligt i Sagaens Beretning, men fan ſees af Brands 

ftrar nedenfor omtalte Brev. 

2) GSaaledes heder det i Brands Brev, uagtet intet derom tidligere tres. 

Man ffulbe heraf formode, at Kongen har villet overdrage VBorgarfjorden 
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efter Juul funde man fige, at Der var aabenbart Fiendffab mellem begge 

Hereder, Eyjafjorden og Skagafjorden, uagtet Der, fom Det bheed, var 

fluttet den Overeenskomſt angaaende hine Fordringer paa Godferne i 
Gtagafjorden, at tolv af de bedfte Mænd i Landet ſkulde afgjøre Sagen 

ved Voldgift paa førft fommende Ultbing, til hvilfen Iid der og ftilledes 

gjenfidig Grid. Denne Uftale med tilbørende Grid fynes fun at 
have været et Proformavert, fom man itte agtede ftort '). Thord lod 

i af Stilbed fine Silbængere og Benner fra Beftfjordene falde til fig ved 

Folk af fine Omqivelfer, der paafføde at vejfe i deres private Erender. 

Saaledes famlede der fig efterbaanden en Mænqde til ham, Feit Styr 

mesfjøn, Ravn Oddsføn, Bjørn Drumb, vo. fl. - Dette unde naturlige 

viis ikke i Lengden undgaa Skagfjordingernes Opmerkſomhed, og alle 

rede tidligt i Faſten ſendte Brand ved paalidelige Bud et Brev til Gis— 

fur Thorvaldsſon, bvori han beffrev ham, hvorledes Sagerne ſtode, og 

bad ham fnareft muligt fomme med en klakkelig Folkeſtyrke til Skaga- 

fjorden, for ved fin Magt og Anſeelſe at indjage de urolige Hoveder i 

Gyjafjorden Stræt og forebygge Blodsudgydelſe. Han anmodede ban 

ogfan, efter Kongens Bud at overtage Beftyrelfen af VBorgarfjorden, 

bvor Det vilde blive dem færdeles befvemt at holde tili Forening. Han 

flagede fremdeles over, at endog Biftop Sigvard nu bavde begyndt at 

helde til Fhords Side, da han nemlig, efter Foods jlviftlige Unmod- 

ning om atter at- maatte ſtedes til Kirfegang med fer af fine Mænd, 

til en anden end Thord, om end juft ikfe til Thorleif, hvem Kongen fra tid- 

ligere Dage havde meget imod. Thords Udfagn om ham ffal vel forklares 

derhen, at han, da Thorleif var magtig, for fin egen Sikkerheds Skyld 

maatte have Beſtyrelſen over Borgarfjorden, da han Derved fettere hunde hindre 

hiin fra at gjøre ham Fortred. 

Man var vel fan meget mere forberedt paa alvorlig Ufred, fom der om Vin- 

teren 1245—46 faaes en Komet (Sturlunga Saga VII. 39). 

Saaledes heder det udtrykfeligt i Brands Brev, Sturlunga Saga VIL 40, 

uagtet ber ej fortælles, naar Thord blev banfat. Ven da det ovenfor ud- 

tryffeligt berettes, at Biffoppen paa Teits Anmodning ikke banfatte Thord 

ved hans Fog til Skaalholt 1242, og der ſenere ikle forefaldt noget nyt 

Gammenftød mellem Thord og Biftoppen, der funde have fremfaldt Banfæt- 

telfe, faa fan man neppe gjette paa nogen anden Anledning dertil, end, fanle- 

des fom bet ogfaa ovenfor, S. 248, ov fleet, ved Thords og hans 15 Venners 

Fredløsdømmelfe. Thi det var i fig felv rimeligt, at GSfogarmanden, der 

„ikke maatte fødes eller færges”, ogfaa tillige udftødtes af det firfelige Sam- 

fund, og Biffoppen greb dengang vift gjerne Anledningen dertil. Nu, da 

Fvedløshedsbommen ved Forliget maatte anſees hævet, var det ogfaa rimeligt 

at Greommunicationen hævedes. Da flere af de 15 fredløfe Mænd, hørte 

hjemme i Beftfjordene, faa at maaftee netop 6 vare tilbage hos Thord, bliver 

ogfaa dette Tal en Beftyrfelfe paa det ovenfor antagne. 

— 
— 

2 
— 
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og, bvad mere var, ffulde have lovet Thord paa hans Begjæring at bolde 

Gisjur fra at komme Stagfjordingerne til Hjelp. Gisſur lovede ogſaa 

at fomme. — Imidlertid havde Dog Thord været hurtigere paa Ferde 

end ban og maaffee Brand felv bavde nogen Formodning om. Gisſurs 

Star fom til Brand i Paaſke-Ugen. Men allerede fjerde Paaftedag 
bavde Thord et Møde med famtlige Bønder i Heredet paa fin Gaard 

Grund, og ertlærede der fin Agt, at angribe Skagfjordingerne, og, fom 

ban faldte det, føge Oprejsning for lidte Fornærmelfer. Ingen fagde 

Nej dertil; bans egne Folk vtrede endog den ftørfte Glæde derover. Fire 

Dage derefter var ban allerede paa Vejen, og fom Firsdag Aften den 

17de April til Silvraftad i Skagafjorden med 5 til 600 Mand. I 

Spidfen for bans nærmefte Ledfagere var nu biin Eyjulf Thorſteinsſon, 

bvis Fader Thorſtein Jonsføn fra Hvamm i Vatnsdalen tre War i Fore 

vejen var bleven overfaldt af Thord, og fom felv dengang med Nød og 

neppe undfom. Thords Hær tilbragte Natten ude paa Sletten ved 

Gilvraftad *'), og fatte Spydene faft i Jorden. Om Natten blæfte der 

op en beftig Vind, faa at det bvinede i dem: af Denne Lyd vaagnede 

mange, troede Fienden var fømmen, og gav fig til at flaas med hinane 

Den indbyrdes i Mørket, faa at endog een faldt, og mange bleve faar 

rede. Efter dette Ubeld fortfatte de Toget ned imod Brand, der imidlertid 

bavde famlet en Styrke paa 720 Mand, og ſtillet fig ved Videmyre, en Miils 

Vej veftenfor Flugumyre. Nogle Geſſtlige føgte at megle Forliq, og bragte 

Det Dertil, at Der fattes en ført Grid, for at man funde begynde at underhandkle; 

men Da Thord iffe vilde høre om andet end Selvdom, vg GStagfjørdin- 

gerne Derimod vilde have Gisfur og en af Thord opnævnt Mand til at 

dømme, bleve Underbandlingerne afbrudte. Brand tilbragte Natten paa 

Videmyre, bvor ogfaa han bavde et Uheld, nemlig at bans egen Broder 

og bented 30 Mand faldt i Afmagt og bleve ufampdygtige; den føl- 

gende Morgen tidligt fatte de over Blanda, og ftillede fig i Fylking pan et 

Nes nær ved Flugumyre, faldet Haugsnes, der dannes af Blanda og den 

deri faldende Djupadalsaa. J denne, fom De troede, temmelig fafte Stil- 

ling oppebiede de Thords Angreb. Mordmanden Cyftein hvite, bvilfen 

vi allerede tidligere have omtalt fom Forniand og fongelig Hirdmand, 

var Den, Der fylfede Brands Hær og rimeligvis valgte Stillingen. 

Thord tilbragte Natten paa det nær liggende Ulfsſtad, og drog Der- 

fra mod Brands Hær. Men i Stedet for at angribe denne i Fronten, 

1) Gilyraftad faavel fom Haugsnes m. m. ere i famme Dal og iffe langt fra 

de famme Gteder, hvor Forliget til Flatatunga 1234 og Slaget paa Ør- 

Iygsftad 1238 ftode, fe ovenfor II. S. 912, 990.  Videmyre og Flugumyre 

ligge paa hver fin Side af Blanda, hint i Veft, dette i Øf 

Mund. Det norffe Folks Hiftorie, IV. 18 
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fom man havde gjort Regning paa, tog han en Omvej, bvorved han 

fom ovenfra nogle Højder ned mod den ene Arm af Stagfjordingernes 

Hær. Dette afgjorde næften allerede Dagens Skjebne, thi da Brand og 

hans Mænd nu maatte gjøre en Vending mod Fienden, fom der Uor- 
den i dereg Næfter, og da Gammenftødet føde, løsnede fnart deres 
Fylking, ,fom om man føyder en los Vegg til Side".  Hertil fom nu 

og Forræderi, thi en Mand i Brands Hær, der var gift med en Slegt- 

ning af Sbord og Derfor var bam bengiven, tog, efter fom det forud hem- 

meligt var aftalt, pludfelig Flugten med fin Søn og en heel Deel an- 

bre.  Gremplet fmittede, ifær paa Dem, Der vare fra de veftligere Here- 

Der paa Nordlandet.  Derimod fæmpede Brand og Ctagfjordingerne 

felv med den vderfte Fapperbed, og uagtet de i Længden itte funde fraa 

fig mod Otvermagten, anvettede de Dog et ftort Mandefald i Thords Hær. 

Han var felv nær ved at blive Dræbt af en ftor, ſterk og tapper Kampe, 

ved Navn Jon Krappe, der uden at enfe fit eget Liv fun bavde Øje 

for Thord og idelig fatte ind paa ham, indtil et vældigt Steenkaft fnufte 

hans Bryſt og Derved endte hans Liv. Brands nærmefte Venner og 

Ledfagere omgave ham i en fluttet Trop, og forfvarede bam med vpof- 

rende Hengivenbed faa længe De funde, men de faldt omfider een for een, 

og Brand maatte tage Flugten. Da var allerede Flugten almindelig i 

hans hele Hær. Men Sejrberrerne forfulgte De Flygtende og nedlagde 

mange af dem; Kolbein Gran indbentede Brand og førte bam fangen 

tilbage til Balpladfen. Kolbein opføgte Fbord og meldte ham, at han 

havde Brand i fin Bold. „Hvi dræber I bam itte”, fpurgte Thord, 

hvis Lidenffabelighbed nu iffe fones at have fjendt nogen Grændfe. Kol- 

bein fvarede, at ban troede at Thord maaſkee funde ønffe at tale med Ham 

førft. Thord, fom bavde fat fig for at bvile lidt, ftod da op og vilde 

gaa ben til ham. Men Ravn Oddsføn faqde: „gaa iffe derben, Thord, 

Hvis du ej vil ffjenfe bam Livet”. Da blev Thord fiddende, vg fendte en 

Mand ben, fom fløvede hans Hoved. Denne grumme Handling er en 

hæslig Plet paa Thords Minde, thi Brand var en i enbver Henfeende 

udmerfet Mand, maadeholden og fredeligt findet; hans Ønffe var fun at 

vedligebolde Ro og Fred i Landet. Endog en af Thords egne Filbængere, 

Staden Ingjald Geirmundsføn, der havde været med i Floa-Slaget og 

gjort et Kvad derom, Digtede et Mindefvad over Brand, bvori han be- 
rømmede bam fom en af Landets vpperfte og bravefte Mænd, og udtalte 

det Haab, at hans Sjæl ffulde finde evig Hvile i Paradiis '). Hvad 

der faaledes funde opbringe Den ellers faa bumane Thord imod ham, er 

) Sturlunga Saga VIL 42. 

| 
| 
I 

| 
| 
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næften ubegribeligt. Han havde vigtignof været med Gisfur og Kolbein 

paa Ørlygsftad, men uden at tage nogen fynderlig fremragende Deel i 

Kampen, og bavde i Det mindfte iffe forgrebet fig paa Sigbvats og Stur- 

las Perfoner, faa at Thord visfelig iffe Derfor behøvede at tage en faa 

blodig Hevn over bam. Men Sagen var Den, at ban ftod Fhords 

Wrgjerrighed i Vejen, og denne bavde nu faaledes løbet af med Thord, 

at man neppe fjender bam igjen. (49de April 1227). 

Dette faafaldte Sammenjtød paa Haugsnes (Haugsnessfundr) var 

det blodigfte Slag, fom bidtil havde ftanet pan Island. Af Brands Hær 

faldt 70, af Thords 40, Dderforuden bleve mange faarede. Den nys 

nævnte Skald nævner endog 100 Mand fom faldne alene paa Brands 

Side. - Brand var fun 35 Aar gammel, Da ban faldt; bans gamle 

7Qaarige Fader Kolbein tog fig bans Død faa nær, at ban næften ikke 

funde nyde Søvn eller Spife; tilfidft maatte ban lægge fig til Sengs 

og Døde endnu famme Sommer. Thord veed lige fra Valpladfen til 

Flugumyre, bvor ban tog fit Qvarteer, og fod fundgjøre almindelig Grid 

for bver Den, Der vilde komme til ham og underfafte fig Forlig. Heraf 

benyttede alle De fig, der havde Deeltaget i Slaget, faavel fom mange 

andre: De fom og aflagde ham Troſkabs-Eed, hvorefter han tog alle Herederne 

under fig, og vendte Derpaa tilbage til Eyjafjorden '). 

Ibord bavde faaledes virfelig opnaaet fit Onſke, at blive Herre 

over hele Nordlandet. Men endnu varede Denne Herligbed iffe længe; 

tbi Gisſur Fborvaldsføn, der bavde ladet før fang Tid gaa ben, inden 

ban gjorde Alvor af at opfylde fit Løfte og fomme Brand til Hjelp, . 

famlede nu ftrar, da ban hørte den ftore Nyhed, en Deel Folk, i Ult 

henved 480, og begav fig med Denne Skare til Stagafjorden, hvor han 

tog ind til Brands Enfe, Jorunn, paa Stad, og lovede hende og 

Brands Sønner fit Venffab og fin Biftand. Her floffede nu Skagfjor- 

dingerne fig til ham, og tiffagde bam Troſkab og Lvdigbed, uden at enfe 

deres tvungne Eder til Thord. Altſaa var Sfagafjorden atter i Virke— 

figbeden [øsreven fra Fbords Herredømme. Thord famlede vel, ved Ef— 

terretningen berom, en betydelig Stare for at drage imod Gisfur, men 

hans Folt havde iffe længer faadant Mod paa at flaas fom forrige 

Ganq, og da nu tillige mange fredeligt findede Folt lagde fig imellem, 

fom det omfider til et Forliq, hvorved baade Gisſur og Thord forplig- 

tede fig til at undergive Dere$ Sag Kong Haafon til Afgjørelfe, og til 
Den Ende perfonligt at begive fig til Norge i Løbet af den anftundende 

Sommer. Dette Forlig blev befvoret af 12 Mænd fra begge Sider, 

uden at Dog Gisfur og Thord felv fom fammen. Denne Gang blev 

1) Sturlunga Saga VII, 39—42. 

18 * 
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det Alvor af Forligets Opfyldelfe. Sit Rige eller Forftanderffab over- 

drog Ihord i fin Fraværelfe til fin Svoger Halfdan Sæmundsføn, der 

tilligemed Gteinvar og deres Børn i den Tid flulde have deres Bolig 

paa Grund; derpaa indjffibede ban fig med nogle faa Ledfagere i Eyjafjor— 

den ?). — Gisfur indffibede fig ligeledes med nogle Benner ved Eyre 
eller Ørebatte paa Sønderlandet. Begge anfom om Høften til Norge, 
og opføgte ftrar Kongen ?). 

30. Thord Kafale og Gisfur i Norge. Thord fendes efter Cardinal Bill 

jam& Raad til Island fom fongelig Ugent. 
* 

Kong Haakon opholdt fig paa Denne Tid i Bergen, hvor han havde 

tilbragt over et War fiden hint Biffopsmøde, paa bvilfet der forhandledeg 

om hans foreftaaende Kroning 3). Men da Thord og Gisfur fom til ham, 

ftod ban juft paa Nejfen til Throndhjem, hvor han agtede at tilbringe 

Den følgende Vinter *). De maatte faaledes følge med ham derhen, og 

her berammede ban et Møde, fandfynligviis en Hirdftevne, for at børe, 
bvad enhver af dem havde at forebringe, inden ban affagde fin Kjendelfe. 

Thord havde til denne Sammenfomft ladet opfætte en udførtig, ſkriftlig Frem- 

ftilling af den bele Strid mellem Haukdølerne eller Gisfurs Parti og 

Sturlungerne lige fra førft af: den blev oplætt paa Modet, og det vifte 

fig bevaf, bvor fore Fab ban havde fidt i Frænders og Venners 

- Drab*). Da Oplæsningen var til Ende, fpurgte Kongen Gisfur, hvad 

ban hertil havde at fige.  Gisfur frarede: „jeg bar vel itte føraafat 

(opffrevet) min Beretning, men fan dog fvare et og andet berimod, 

ſtjont jeg maa indrømme, at den nys oplæfte Fremftilling er aldeles 

fandfærdig”. Han fremfatte nu fine Indvendinger, bvortil Thord igjen 

fvarede, og alle fom børte Derpaa, maatte give dem Det Lov, at de al 
drig havde hørt to ftridende Parter fremftille deres Mellemværende faa 

uforbeboldent og famftemmende; ingen af Dem nedlovd fig til at modfige 

den anden, eller benegte Migtighbeden af hans Foregivende %). Man fyn- 

1) Blandt disſe Ledfagere var Nifolas Oddsſon og Sfalben Ingjald, der ſaa— 

ledes lige fulbt var Thords Ven og Filhænger, uagtet han digtede Wres— 
Kvad over Brand. 

*) Gturlunga Saga, Cap. 43, 44. 

3) Ge ovenfor S. 16. 

2) Ge ovenfor S. 22. 

*) Det er iffe ufand fynligt, at han hertil havde benyttet Sturla Thordsføns 

Hjelp, og at meget af benne Fremftilling fiben er benyttet til Sturlunga Saga. 

% Gturlunga Saga, VII. 44, jvfr. VIII, 6. 
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tes imidlertid at funne merfe, at Kongen gav Gisfur meft Medhold. 

Grunden Dertil troede man var Den, at i famme Mon fom ban 

havde forvundet Misfornøjelfjen over Snorres overilede Drab, vendte 

ogfag Harmen over hans og bans Partis Ferd tilbage. Desuden funde 

Thords fenefte Optræden og Haugsnes-Slaget iffe være fliket til at 

ftemme Kongen venligt for bam. De indlode nu deres Sag til Kon- 

gens Dom. Men ban føgte fjendeligt at udhale Sagen, og vilde ingen 

Dom affige Den Vinter. + Sandfynligvits var det allerede nu bans Plan, 

at lade Sagen nærmere Drøfte paa Det Møde, der ffulde holdes i Ber- 

gen i Anledning af Kroningen. Maaſkee gav ogſaa Forberedelferne til 

denne bam faa meget at beftille, at ban iffe funde befatte fig med ftort 

andet. Da ban om VBaaren drog til Bergen, ledfaget af Knut Jarl 

og mange andre gjeve Mænd, vare ogſaa Gisfur og Thord med. 

Strar efter Ankomſten til Bergen blev der endnu engang talt om Sa- 

gen; men da Thord nævnte om Erjtatning for Snorre Sturlasføns 

Drab, tog Kongen Ordet og fagde, at dette var en Sag, hvorfor ban 

felt, iffe Gisſur, havde at bøde, men at Gisfur funde befvare Thords 

øvrige Anfepofter. Dette fyntes ligeledes at vidne om en Fildøjeligbed 

bos Kongen til-at ville give Gisſur Fortrinet. 
Men Udfaldet blev Dog anderledes. J nogen Vid blev der in- 

tet gjort ved Sagen, og Thord og Gisfur opbodt fig begge ved Kon- 

gens Hof, bvortil dDe vare berettigede, eller endog forpligtede, hiin fom 

$Hirdmand, denne endog fom Stutilfvein *). Da fom Cardinal Villjam 

og fronede Kongen, fom Det ovenfor er berettet. Ved denne Højtidelig- 

ped vare faaledes baade Ibord og Gisfur nærværende. Ved de For- 

bandlinger, der fiden efter fandt Sted, fom ogſaa Island og dets Un- 

figgender paa Bane. Kongen greb begjærligt Denne Lejligbed til at faa 

fin Beftræbelfe at underfafte fig Øen gqodfjendt af Kivfen, og dette 

holdt beller iffe vanſkeligt, thi Den Anſkuelſe var allerede berffende 

ved Den pavelige Curie, at etbvert Folk burde Inde en Kejfer eller 

Konge, og at Mepublifer vare berrelgfe Ting, fom Kirfen gjennem 

fit Overboved Paven funde overdrage til hvem Den fandt for godt; 

denne Pavens Mettigbed var ogfaa almindeligt anerfjendt. Cardinal 

Villjam gav Kongens Fordring paa Overberredømmet over Island fit 

fuldfømne Medhold, og udftedte, i Gaenftab af Pavens Fuldmægtig, en 

Skrivelſe til Landets Indbyggere, hvori han ligefrem bød Dem at un- 
dDerfafte fig Kong Haafon, udtryffeligt paaberaabende fig Det nys an- 

1) At Han allerede blev Skutilſvein i 1229, er ovenfor omtalt, II, S. 866. 
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førte Princip, idet ban erflærede det for upasfende, at Islands Folk 

iffe lige faavel fød under en Konge fom ethvert andet Folt i Verden. 

Der blev nu ogfaa i Den afdøde Botolfs Sted udnævnt og indviet en ny Biſkop 

til Hole, den før omtalte Henrif Kaarsjøn, Nordmand ligefom Sigvard 

og Botolf, en Mand af ualmindelig Nidfjærbed og Kraft, og fom øjen- 

fynligt netop blev fat paa Denne Poft for at virfe i Kong Haafons In— 

teresfer. - Thord var fog nof til at føge Biſkop Henrifs Venſkab, 

pvilkfet det ogſaa ganffe Iyffedes ham at vinde, og Henrif føgte igjen 

at ftemme Gardinalen gqunftigt for Ihord. Kong Haafon (od Gisfur 

og Thord atter fremftille deres Sag i Cardinalens Nærværelfe, og Da 

Gardinalen Hørte, hvor mange Frænder Thord havde miftet i Striden 

med Gisfur, traadte ban, figes Der, ganfte paa hans Side, og fandt 

at Thord havde lidt ſtor Overlaft. Det fan nu viftnot beller ikke 

negte8, at Gisfur havde faret haardt frem mod Sturlungerne, og at 

det for Gardinalen, der umuligt paa Den forte Tid funde have fat fig 

tilbørfigt ind i De indviklede i8landffe Forhold, maatte fynes, fom om Thord 

havde fangt mere Net paa fin Side, end den blodbeftænkte Gisfur. 

Men Biftop Henrifs Foreftillinger have Dog fitfert bidraget meget til 

fra førft af at ftemme bam gunſtigt for Thord, og til at fremfalde det | 

Raad, fom han nu gav Kongen. Han vilde nemlig, fom der figes, ikke 

øhøre om andet, end at Thord ſtulde fendes ud til Island for at overtage 

Beftyrelfen, medens Gisfur derimod frulde blive tilbage; derſom Freden i 

Landet ffulde blive af Varighed, maatte fun, meente han, een Mand forvalte 

det Hele. Saaledes blev Det nu ogſaa afgjort, uden at der affagdes 

nogen egentlig Dom mellem Gisfur og Thord. Gisſur maatte til fin 
ftore Sorg blive tilbage, og Kongen overdrog bam imidlertid em Svs- 

fel i det Throndhjemſke, fandfonligviis i Gauldalen. Thord og Bi— 

ffop Henrik fendtes derimod ud med Gardinalens Strivelfe, og med det 

Grende til Indbyggerne fra Kongen, at de føulde underkafte fig bans 

Herredømme og vedtage at betale bam Stat. Med Thord og Biftop- 
pen fulgte ogſaa Avon Hjørleifsføn, der efter langvarig Landflygtighed 

fængedes efter at fee fit Fædreneland igjen, og fom Thord baade efter 

Kongens  udtryffelige Paalæg og paa Grund af det VBenftab, ban felv 

nærede for bam, fovede at tage fig af paa det Bedſte, hviltet Løfte ban 

ærligt holdt. Derimod maatte Thords Frænde, den unge Thor— 

gils Bodvarsſon Skarde, Der allerede fiden 1244 opholdt fig i Norge, 
blive tilbage hos Kongen fom et Slags Gisfel for Thords FIroftab. 
Paa famme Tid, figes der, holdt Kongen ogſaa mange andre mægtige 

Mænd Sønner tilbage i Norge. Heri fulgte ban ganffe Olaf den bel- 
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figes Politif, idet han derved defto lettere troede at faa Island fat 

føyldigt under fit Herredømme '). 

31. Thord Kakales Herredømme paa Island og Filbagefaldelfe til Norge. 

Thord og Biſkop Henrif vejfte endnu inden Sommerens Udgang 

over fil Island, uden dog, fom det fones at draget famme Skib. Thord 

fandede ved Veftmanna-Øerne *), og begav fig forſt til Kelde paa Søn- 

dDerfandet, hvor ban traf fin Svoger Halfdan vg Svfter Steinvar, der 

iffe [ænge havde funnet bolde ud paa Grund, fordi Thords Mænd, der 

figefedes ffulde have Tilhold paa Gaarden, vare Dem alt før uregjerlige; 

fiden reed ban nord over Fjeldet til Grund, og efter et ført Opbold her 

drog ban ud, for i Kongens Navn at underlægge fig Landet, idet han 

begyndte med VBorqgarfjorden. Her havde allerede, fom Det vftere er 

nævnt, Kongen fadet Snorre Sturlasføns betydelige Ffterladenffab i 

fafte Ejendomme og tillige, føm det ſynes, Godord, erklære bjemfaldne un- 

Der fig eller Kronen, og, faa vidt man fan fljønne, forlenet Thord med dem 

allerede ved bans førfte Udfart til Island i 1242; om han end fenere 

bavde frataget ham Denne Forlening og overdraget Den til Gisfur, faa- 

fedeg fom vi ovenfor hate antaget, faa faldt det Dog af fig felv, at Den 

nu førft og fremft maatte blive bam gjengiven fom en Hoved-Grund- 

vold, paa bvilfen ban ſkulde bygge fin hele Virffømbed i Kongens Inter> 

esje. Han underfagde fig Derfor — og det fader iffe til, at han mødte 

den mindfte Modftand, — bele Heredet, bvis Beftvreffe han overdrog 

Thorleif i Garde, efter førft at have ladet ham tilfværge fig Iroftabs- 

eed.  Besfaftad m. m. tog ban under fin umiddelbare Forvaltning faavel fom 

Reykjaholt, bvor ban agtede at tilbringe Vintren (1247—48). Dog aflagde 

ban førft Sturla Thordsſon et Beføg paa Stadarbool, vimeligvits for herfra 

at lade Underfafteffes-Bud udgaa til Indbyggerne i de nordlige Egne af 

VBeftfjørdene, og det følgende War (1248), i Faften, Da ban var vendt tilbage 

til Reykjaholt i Følge med Sturla, fom ogſaa baade Ravn Oddsjøn og 

Einar Tborvaldsføn fra Vatnsfjorden til ham, og tilfagde ham Lvdighed 

paa alle De øvrige Veftfjordingers Vegne. Biſkop Sigvard indfandt fig 

1) Sturlunga Saga, VII. 46, 47. Haafon Haafonsføns Saga Gap. 257; jvfr. 
ovenfor S. 41. 

?) Paa Veftmanna-Derne medtog Thord et frort Parti Viin, fom CSvarthøvde 
havde opfjøbt for ham i Norge, ba han, ſaaledes fom det ovenfor er beret- 

tet, drog Derover med Gyvind Bratt i 1245. GSvarthøvde havde opholdt fig 

et Aar i Norge, og fom hjem, juft fom Thord forlod Jsland 1246. Han 

efterLod derfor Vinen paa Veftmannagerne indtil videre. Man feer heraf, at 

Thord agtede at føre et ftort Huus, og beverte godt. 
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figelede8 hos ham; i Førftningen faldt der lidt uvenlige Ord imellem 
Dem, men da Thord fjenfede en Gaard til Skaalholt Kirke for fin Fa- 
ders og Moders Sjæle, blev alt not faa godt. Hen imod Paafte vendte 
Thord tilbage til Norderlandet, og gjennemrejfte hele Fjerdingen, hvis 

FIndbyggere uden mindfte Modfigelfe undertaftede fig hans Herredømme; 

Der var iffe engang Fale om at fræve Bøder af ham for Brand Kol- 

beinsføns Drab. Nu var Raden til Sønderlandet, hvor Gisfur havde 

fine Benner og Filhængere. Da Sommeren fom, red Fbord med en 

talrig Stare til Altbinget, bvor denne Gang de flefte Stormænd i Lan- 
Det vare forfamlede og fluttede fig til Thord, med Undtagelſe af Gis- 

furs Mænd. Endog Den nys nævnte, unge Sæmund Ormsſon paa Svi- 

nafell, Herre over Sida, og et Par andre Øjtfjørdinger, Der Hidtil havde 

ftaaet udenfor Vartierne, føgte Thords Beftyttelfe. Dette var faa meget 

mere merfeligt, fom Sæmund var nær beflægtet med Gisfur Thorvaldsføn. 
Thord raadede Derfor faa godt fom uindffræntet paa Fbinget, og fod fin 

Frande, Den oftere omtalte Olaf Thordsſon Hvitaffald, vælge til Lovfige- 

mand. Derpaa henvendte ban fig i baarde Udtryk til Sønderlændingerne, 

og fpurgte Dem, om De, fiden det lod tif at de flet iffe vilde Iyde ham, 

dog ej i Det mindfte vilde unde ham Bøder for hans Faders Drab. De 

gave ingen Agt paa hans Ord: ban truede dem Da med, at Deres Frods - 

ffulbe fomme Dem Dyrt at ftan, og forlod Ihinget. Om Høften, da 

GStibsfarten var fluttet og det havde viift fig, at Gisfur ej fom til Lan- 

det i Dette Aar, gjorde Thord Fruflen til Virfelighed; ban veed fyd vver 

Kjølen til Sønderlandet med et ſtort Følge, og nu gif det ud over alle 

Gisſurs Thingmand, Der maatte bøje fig for ham og enda oven i Kjøbet 

finde fig i, at ban paalagde dem en Pengebod, hvilten de foretrat at ud- 

rede fremfor at gaa ham aabenbart til Haande. Kun faa vovede at tage 

til Gjenmæle imod ham, hvor førbitrede de end vare over at maatte lide 

flig Behandling, og den følgende Sommer (1249), da Thord atter indfandt 
fig paa Thinget, fandtes der iffe Spor af Oppofition, og Sønderlændin- 

gerne ubredede De Dem paalagte Bøder, viftnof med Harme og bemmelig 

Knurren, men uden aabenbar Modfigelfe. Saaledes havde Thord virke 

figi Løbet af et Par War drevet det til at blive Eneherre i Landets trende 

veftlige Fjerdinger, famt Derbos at erbverve betydelig Indflydelſe i den 

øjtlige, hvor ban fnyttede Den mægtige Sæmund Ormsføn end nærmere 

til fig ved at give ham fin Broder Sturlas Datter Ingunn til Egte. 

Naar vi betragte denne Thords vaffe Fremgang, funne vi umuligt an- 
Det end tilffrive Kongens, og hvad der maaffee var mere, Gardinalens i 

Pavens Navn udftedte Opfordring Den ftørfte Indflydelſe i faa Hen- 

feende. Vel havde Thord allerede før fin Afrejfe beberffet Vefterlandet 

og en fort Tid ligeledes randet for hele Nordlandet, men Skagfjordin— 
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gerne, Kolbein8 og Brands forrige Ibingmænd, havde Dog førar ved 

Gisfurs Anfomft til Eqnen løsrevet fig, og underkaftet fig bam. Ut de 

nu faa qodvilligt, føm Det fader, gave fig under Thord, fan ej udeluk 

fende tilffrives bans Magt og Gisfurs Fraværelfe, tbi De maatte Dog 

altid funne bave gjort en temmelig langvarig Modftand, om de dertil 

havde haft Mod eller Lyft; man fan derfor iffe vel antage andet, end 

at bine Opfordringer, forfyndte og kraftigt underftøttede af Biftop Hen- 

vif, have udrettet det Mefte, og fornemmelig bos Thords Uvenner 

overvundet den Modbydelighed, De flefte af Dem bavde for at underfafte 

fiq bam, ved at gjøre Dem Ddet begribeligt, at det iffe egentlig var ham 

felv perfonligt, bvem De tilfagde fin Lodighed, men Kongen, Der af ham 

tun repræfenteredes. Paa Sønderlandet, VBeftlandet og Øftlandet maa 

figefedes Biſkop Siqvard have agiteret ivrigt, og foreboldt De trodfige 

Sønderlændinger, at Thord paa en Maade nu felv ſtod i Gisjurs Sted, 

faa at Det Derfor iffe i Længden vilde funne nytte Dem at gjøre ham 

Modftand. Fra Denne Iid af kunne vi faaledes vegne Den egentlige 

Begyndelſe til Kong Haafons virfelige Herredømme paa Øen, og den 
førfte, om end fun middelbare og indffrænkede, Erfjendelfe af hans Over- 

bøjbed. Og for Denne havde han altfaa Paven og Cardinalen væfentligt at 

taffe. Naar man tager Dette I Betragtning ved Siden af de øvrige For- 

dele, Kong Haafon opnagede i Norge felv ved Cardinalens Nærværelfe 

og Foranffaltninger, fan man enda iffe fige, at De mange Penge, Kon- 

gen udbetalte til bam og Paveftolen, vare bortfaftede til Unytte '). 

Birfningen af Cardinalens Myndighed og De tvende Biffoppers 

ivrige, om end ikke i Sagaerne fynderligt omtalte, Agitationer fpores og- 

faa Devi, at dDe af ham ved Mødet i Bergen paabudne Ffirfelige Refor— 

mer antoges paa Island, for faa vidt De pasfede til Dette Lands 

Kirfeforfatning. - Navnlig blev Jærnbyrden ber, lige faa vel fom i 

Norge, ganſke afftaffet >). Beſtemmelſen, at bver den, fom med Vold 

gaar ind i anden Manda fafte Gjendom eller Rettighed, ved felve Gjer- 

ningen er forfalden i Bans Straf, fynes endog narmeſt at være affeet 

paa felve Island 3). 

Men Thords Wegjerrighed og Herſkeſyge begyndte nu atter at 
fremtræde i en faa foruroligende Grad, at den vafte almindelig Misfor- 

nøjelfe, og fføilte ham endog ved Biftop Henrits VBenffab. Der ffulde 

) Sturlunga Saga, VIL 47. 

2) Jafandffe Annaler. At ogſaa de øvrige Beftemmelfer udftraftes til Island, 

ſees aller bedft deraf, at de ere indtagne I islandffe Lovbøger. Se Finn Jons- 

føns Kirfehiftorie 1. S. 235. 

3) Se ovenfor S. 38. 
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iffe meget til at ffjønne, at Thord egentlig fun førgede for at befæfte 

fin egen Magt, uden Henfon til Kongens FInteresfer, Der nu for faa 

vidt faldt fammen med Indbyggernes Ønffer, fom begge Parter attraaede 

Fred og Lovlighed, og afffvede al Undertrykfelfe, medens Thords Her- 

redømme Derimod bvilede føm et tungt Aag over Landet, og han felv, 

ifølge det gamle vel befjendte Voldsherffer-Princip: , væt Splid, fan raa- 

Der Du bedre”, fnarere beførdrede end ſtandſede Fejder mellem de Høv- 

dinger, der endnu iffe formeligt vare faldne ham til Fode. Et Beviis 

berpaa fif man i den Maade, hvorpaa ban blandede fig ind i en Strid, 

Der af en temmelig ubetydelig Aarfag var opitanet mellem den nys 

nævnte Sæmund Ormsføn paa Svinafell og Agmund Helgesfon pad 

Kirfebø. — Sæmund ærgrede fig nemlig over at Aqmund, Der var gift 

med bans Fafter Steinunn, i Betvagtning af bans Ungdom og fit Svo- 

gerffab til hans afdøde Fader Orm føgte at tilrive fig Beſtyrelſen af 

Heredet,  bvilfen Sæmund meente tilkom bam, fom den egentlige Høv- 

dings Søn; Derfor tog Den beftige og forfængelige Sæmund Anledning 

af Det ubetydeligfte til at fade Agmund føle fin Uvilje, og vife at ban 

iffe agtede at fade fig fpille paa Næfen. Efter at have ftevnet Agmund, 

hos hvem hans unge Broder Gudmund endnu var til Opfoftring, for 

Rettens Fornegtelfe, gjorde ban voldelig Indførfel Hos et Par af bans 

Undergivne, der begge tvede til Agmund og flagede Deres Nød for ham, uden 

at ban endnu gjorde noget Derved. Da Ibinget fom, vilde Sæmund, 

der indfandt fig beef mandfterf, endog anklage Aqmund og bænde Dom 

over ham, men hans Farbroder Abbed Brand fik ban Dog afſnakket der- 

med. Paa dette Thing var Det, at Sæmund, fom nys berettet, holdt 

fig faa ivrigt til bord, aabenbdart for at fifre fig hans Biftand mod Ag— 

mund, og ftrar efter var Det, at han egtede Thords Broderdatter Ing- 

unn. Thord, hos hvem Brylluppet ftod, bad Swmund udtryffeligt ikke 

at fade fig gaa paa af Agmund eller bøje fig for bam, faa ftor Folke 

ftorfe og mægtigt Svogerffab, fom han nu bavde. Disſe Ovd funde 

ej udlægges anderledes, end at Thord derved tilfagde bam fin Biftand, 

om Den føulde behøves. Med Hovedet fuldt af dette førte Sæmund fin 

unge Kone hjem, gjørde et ſtort Selffab, bvortil ban og indbød fin Bro- 

der Gudmund fra Kirfebø, og havde mange hemmelige Samtaler med 

bam. Følgen af disfe vifte fig fnart, Da Gudmund meldte Agmund, at 

han iffe fænger ønffede at opholde fig hos ham, men vilde have fin Urv 

udbetalt. - Agmund havde ingen Lyſt til at føje bam beri, men gjorde 

det Dog tilfidft paa fin Kone Steinunns Bøn; bvorefter Gudmund med 

hele fin betydelige Arvepart begav fig til Sæmund, og tog fin Bolig 

bos bam. GStrar efter Julen (1249) famlede Sæmund 80 Mand, og 

drøg med dem, faavel fom Gudmund, der blev med, uagtet hans Moder 
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Alfhild paa Det indftændigfte bad bam ikke at vife en faadan Utafnemme- 

figbed mod fin Fufterfader '), til Kirfebø, for at overfalde Agmund. 

Denne blev dog i Tide advaret, bevæbnede fig med alle fine Gaards- 

folf og tog fit Stade i Kirfen, bvor Sæmund ej vovede at angribe 

bam; en af Dem fandt Desuden Lejlighed til at undfomme og lobe hen til de 

nærmefte Nabogaarde, bvorfra der fnart fom en faa betydelig Stare til 

Aqmunds Hjelp, at Sæmund med uforrettet Sag maatte Drage bort. 

Aqmund vilde bave forfulgt ham, bvis iffe Steinunn, bans Hujtru, 

bavde bindret det.  Strar efter begav ban fig til Ibord Rafale, 

og flagede for ham over Sæmunds Ferd. Man ffulde nu have ventet, 

at Thord, efter bans fidite Ord til Sæmund, iffe vilde have givet Ag— 

mund Medbold. Men tvert imod: ban opmuntrede Agmund til at holde 

Stand, faa meget mere fom han var vigere og mere bundet af Bønderne 

end Sæmund: ffjønt Sæmund nu var i Svogerffab med ham, vilde 

ban Dog iffe, fagde ban, ſtaa bam Gi t nogen Uvetfærdighed. Han 

indbød endog Agmund til at forblive hos ham, faa længe han vilde, og Ag— 

mund blev der hele Vinteren *). Dette var Dog visfelig at give begge 

Parter Medbold, og Thord fan ingen anden Henfigt have baft dermed, 

end at fætte Dem op mod hinanden indbyrdes, og Derved fvæfke Deres 

Magt, for at ban felv funde udvide fit Herredømme paa Deres Bekoft- 

ning og vinde Fodfæfte ogfan i Øftfjordene. Vi ville ftrar nedenfor 

fee, at Denne Venjfabelighed mod Agmund var viftnof bvyflet Med 

Biffop Henrik, fom advarede Thord og foreholdt bam, at Dette iffe 

var den rette Maade at opfylde fine Forpligtelfer til Kongen, fom ban 

fnart i et fpændt Forbold, der omfider gif over til aabenbart Uven- 

ffab, faa at Biftoppen endnu om Sommeren 1249 forlod Island, vg 

ved fin Anfomft til Norge fremførte de ſterkeſte Klagemaal over ban, 

fom den der fun beførdrede fine egne berffefyge Planer, uden i mindfte 

Maade at førge for Kongens Fordel. Det var, fagde ban, iffe at 

tænfe paa, at Kongens Ønffer med Henfon til Island funde gaa i 

Opfyldelje, far længe Thord havde faa meget at ſige. Biſkoppen maa 

endog fænge før fin Afrejfe fra Island frriftligt have overfendt Klager 

til Kongen, tbi allerede den famme Sommer, han rejfte, ja endog, fom 

det fynes, førend han endnu havde forladt Landet, indlob Der et Brev 

fra Kongen til Ibord med alvorlige Bebrejdelfer, fordi han havde lagt 

mere Vind paa at bringe Landet under fig, end under Kongen 3). VBre- 

1) Hun narrede ham endog ind i et Kammer, under Paaffud af at han burde 

ffifte Klæder, og flog Døren i Laas efter ham; men han fif fat paa en Steen, 

og flog den op igjen. 

?) Sturlunga Saga, VII. 50. 

3) Sturlunga Saga, VIL 47. 
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vet indeholdt ogfaa en Befaling til ham, at han fiulde fømme over til 

Norge.  Hertil kunde Thord naturligviis iffe bave nogen Lyſt, da han 

maatte være temmelig fiffer paa, at Kongen for det førfte ej vilde lade ham 

flippe tilbage, og at Det faaledes i det mindfte før en Vid vide være forbi 

med hans Magt og Anfeelfe. Men paa Den anden Side var han Kongens 

eedfvorne Hirdmand, og forpligtet til at adlyde ham; Snorres Erempel 

par afffræffende, og vifte at Kongens Arm funde ramme endog Dden . 

mægtigfte Mand paa Island, fjær nu, Da ban fun bebøvede at lade 

Gisfur flippe løs. Han vovede Dog paa, endnu at forblive et Aar 

i Landet. Men, fom det fynes, for dog at gjøre noget, bvor- 

ved Kongens Planer tilfyneladende befordredes, og Derved ogſaag bans 

Unaade maaffee funde formildes, befluttede ban at tvinge de anfeede 

Sæmundsfønner, Pbilip og Harald, til at begive fig til Norge og un- 

dDerfafte fig Kongen. Dette var at forbedre en allerede flet Sag ved en endnu 

flettere Handling, thi Pbilip og Harald vare fille, rolige Mænd, der 

itfe fad nogen til Fortrængfel, og De vare Desuden Brødre af Thords 

egen Svoger, Halfdan Sæmundsfon. Ogſaa Avon Hjørleifsføn, der 

nu ved Thords Biftand havde faaet fin Fredløsbedsdom vophævet, lød 

fig bruge dertil. En Nat reed Thord, ledfaget af Aron og mange an- 

dre, til Hvaal, bvor Philip boede, tog ham-med ſkaanſellos Voldſomhed 

til Fange ), og aftvang ham Det Løfte, at ban endnu famme Sommer 

ftulde forlade Øen. Umiddelbart Derfra fendtes Avon til Harald Sw- 

mundsføn i Odde, for at faa ham til at følge med til Tbord, der imid- 

fertid begav fig til Kelde. Harald, fom havde den bedfte Tro til Avon, 

der endog forfifrede, at han, om det bebøvedes, frulde tage bam i For- 

fvar, fulgte med; men Da ban fom til Thord, fordrede Denne, at han 

ffulde forlade Landet. I Stedet for at tage hans Parti, tang Aron 

ftille, og Harald maatte aflægge Løftet, ligefom Broderen. Kort efter 

bega Thord fig til Ibings. Her bavde han, fom før, næften uind- 

ftrænfet Raadighed. Men denne Indflvdelfe benvttede ban ej til at un- 

derſtotte Agmund, fom man efter bans tidligere Forfifringer til Ham 

ftulde bave ventet. Muligt, at ban frygtede Sæmund, Der var omgiven 

af et talvigt Følge, og bvis Magt nys endog var forøget ved Erhver- 

veffen af nogle flere Godord, ban havde frataget et Par Frænder; fna- 

vere ſynes dog Ihord den hele Iid at bave fpillet under Dakke med 

ham og fun at bave villet fedet Agmund ud par en glat Jis. Ii 

vift er Det, at ban veent ud flog Haanden af Agqmund. Agmund 

1) En af Thords Ledfagere, den raa Rane Kodraansføn, vilde endog flaa Phi— 

fip med en Pidſt, men Philips Kone Thordis holdt em Kappe for og hindrede 

Slaget fra at ramme ham. GSturlunga Saga, VII 51. 

DETTE === =K00E 3 
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vovede iffe engang at vife fig paa Fbinget, men boldt fig fljult, og da 

Sæmund nu fornyede den Anklage imod bam, fom ban paa forrige 

Thing efter Abbed Brands Foreftillinger bavde taget tilbage, fremftod 
Der ingen til at fvare paa Agmunds Vegne, og ban Ddømtes fredløs. 

Sæmund begav fig umiddelbart fra Ibinget til Kirfebø for at holde 

Feransdom efter Aqmund. Efter Omftændighederne vifte ban ber nor 

gen Humanitet mod fin Fafter Steinunn, for faa vidt ban [od bende 

beholde Halvparten af Boet, efter at Kirfens Gjendom var fraftilt, famt 

Derforuden alle dDe enkelte Stoffer, bun paavijte fom fine, uagtet bans 

Mænd ogfaa vilde fratage bende Ddisfe. Men hvad der blev bortført 

fom Aamunds Part, var allerede heel betydeligt, nemlig 30 Køer, unge 

Gjeldfæ til 12 Køers Verd, 4 Pogørne, 100 vorne Sauder, 50 Be- 

der, 70 aarsgamle Sauder, 20 Hefte, 25 Sviin, 50 Gjæs, 12 Stjolde, 

12 Spyd, 6 Staalbuer, 6 Bronjer og 10 Kiſter, famt endeel Seng- 

flæder. Da man drog af Gaarde med dette, qræd Steinunn, vg nogle 

af Sæmunds Folt gjorde fig Ivftige Derover. Han fatte Dem til Mette 

derfor, men Steinunn fvarede, at bun enfede iffe Godfet, der var Dem 

pel undt, bvis De endelig bebøvede det, men bun græd ved at tænfe paa 

bvad Der vilde følge ovenpaa alt dette. Hun gif derpaa til Kirfen, bad 

for dem alle, og anraabte Gud om, at ban vilde være faa naadig, bvig Det 

ftulde fomme til aabenbare Fiendtligbeder mellem bendes Mand og ben- 

Deg Broderfønner, da iffe at fade bende opleve dem. Hendes Bøn gif 

i Opfyldelſe, tbt bun døde allerede Paaſkeaften 1252, efterat bendes 

Broder, Abbed Brand, bavde faaet meglet et Forliq melem Sæmund 

og Agmund, faaledes fom det i det følgende flal bevettes *). 

Thord Kafale begav fig fra Thinget bjem til Grund, og forberedede 

fig til fin Afrejfe, fom han iffe længer torde opfætte. Han indbød alle 

fine Venner til fig tilet feftligt Ufffeds-Gilde, og ordnede ber, hvorledes det 

ffulde forboldes med Beſtyrelſen af Herederne under hans Fraværelfe. 

Gyjafjorden overdrog ban til en af fine ivrige Filbængere, men for Re— 

ften, fom Det fynes, en raa og vodfom Kriger, ved Navn Rane Kov- 

raansføn; ban føulde bo par Grund. Eyjulf FIborfteinsføn, Der var 

bleven gift med en uegte Datter af Sturla Sighvatsſon, ſkulde ſtyre Skaga— 

fjorden og Derhos, ſom man maa antage, Herederne ftrar veftenfor; Thorleif 

i Garde ſkulde foreftaa Borgarfjorden, og endelig, — bvad man af det 

følgende fan flutte, uagtet Det iffe udtryfteligt figes — Navn Oddsføn og 

Sturla Thordsſon, der begge vare tilftede ved Gjeftebudet, Veftfjordene, 
famt derbos have Tilſyn med Thorleif i Garde. Sæmund Ormsføn, der 

ogfaa var en af Gjefterne — Det bedſte Tegn paa at ban og Thord vare 

1) Sturlunga Saga, VII. 55, 56. 
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ypperlige Benner —, frulde fremdeles foreftaa fine Godord paa Oſter— 

fandet, der ved Thords Biftand og liftige Politif vare blevne betydeligt 

forøgede; og de maatte alle love ham at underftøtte hinanden indbyrdes, 

om det ffulde behøves. Ligeſaa beftemtes Det, at De iffe under nogen 

Forevending ffulde give Slip paa de dem overdragne Herffaber, uden 

naar han felv fom tilbage og fordrede det, eller perfonligt tilffrev dem 

dDerom. Efter Derpaa at have taget en venlig Afſked med dem alle, og 

ffjenfet Dem gode Gaver, gif ban ombord, og fejlede affted, viſtnok i den 

Ivo, at bans Fraværelfe iffe vilde blive langvarig, at hans Magt var 

for vel befæftet pan Island til at funne votfes, og at hans Oppold i 

Norge nu, fiden ban havde faaet De anfeede Sæmundsfønner bragte i 

Kongens Bold, fnarere vilde bringe ham Hæder og Udmertelfe, end Ube- 

hageligheder '). 
Heri bedrog ban fig Dog bøjligen. Thi Kongen, fom aldrig havde 

baft nogen fynderlig Forfjærligbed for bam, og alene gjort ham til en 

faa ftor Mand efter Biftop Henvits Anbefaling, fæftede iffe mindre Lid 

til Henvifs Ord, da Denne dadlede ham og føildrede ham fom en mære 

gjerrig, berffefpg Mand, til hvem man aldrig i Fremtiden kunde have 

nogen FJillid. Kongen havde dDerimod bevidnet Biftoppen fin bøjefte 

Filfredshed med den Iver, ban bavde udviift i bans Anliggender, og 

beholdt ham bos fig den hele Vinter, bvorved der var Lejlighed nok for 

Biffoppen til at vedligeholde den ugunftige Stemning, Kongen nærede 

mod Thord. Heller iffe var Der nogen af dennes Venner tilftede, fom 

fraftigt funde tage hans Parti. Aron Hjørleifsfen var paa Island, og 

rejfte førft, fom Det ſynes, tilbage til Norge med Thord felv. Da Sw- 

mundsfønnerne føm til Norge 2), forftaar det fig af fig felv, at beller ikke 

disfe gave Thord noget qodt Lob, og Kongen var ſikkert for vetffaffen til 

iffe at erfjende, at bans Fvemfærd mod Dem var uforfvparlig, faa meget 

den end for Reſten figtede til hans Fordel. Saa vidt man fan ffjønne, føgte 

ban og at gjøre Den mod dem begaaede Uvetfærdigbed qod igjen, og knytte 

dem til fig ved Venlighed. Han modtog dem venffabeligt: de maatte viftnok 

1) Sturlunga Saga, VIL 52. 

?) Fiden, da Sæmundsfønnerne fom til Norge, angives forffjelligt.  Annalerne 

nævne 1249, men Sagaen figer udtryffeligt (VIL 51), at det var famme Aar, 

Thorgils og VBiffop Sigvard rejfte, altfaa 1250. Dog heder det fiden i 

Gap. 53, at de opholdt fig to Vintre hos Kongen, og da det er vift, at de 
rejfte hjem 1251, vifer dette atter hen paa 1249.  Fortællingen i Sagaen er 
imidlertid faadan, at 1249 iffe pasfer, og man maa derfor antage, at 

Tiden ej er nøjagtigt betegnet, men Meningen fun den, at de tilbragte over 
et heelt Aar i Norge. Thi faa meget er vift, at de maa være Fomne hid 

temmelig tidligt om GSommeren 1250, i det mindfte frede Dverfaldet paa 

Hvaal før Thingtiden, altfaa vel fidft i Mai. 
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overdrage deres Godord fil ham — Det var allerede Aftalen hjemmefra og 

Henfigten med Deres Rejſe — men efter at De havde opholdt fig hos ham paa 

det andet War, gav ban dem Filladelfe til at Drage hjem, og tilbagegav 

Dem endog, fom Det heder, Deres Herredømme, bvilfet Dog neppe ev an- 

Derledes at forftaa, end at de nu modtoge Det fom Len af ham. Han 

fovede Derbos, figes Der, at forøge Deres Hæder, bvilfet vel ſkal betyde, 

at ban vilde give Dem ſtorre Forleninger: ogſaa Dette Vifer, at De have 

gaaet Kongen til Haande, og fundet fig i at blive bans Lensmænd. Men 

Den føngelige Naade funde ingen Forandring gjøre i Den Harme, De maatte 

føle over Thords Ferd imod Dem.  Gisfur Thorvaldsføn har vel beller ikke 

undladt at benytte enbver Lejlighed, Der gaves, til at virke i fine egne 

FInteresfer og fværte Fbord. Han bavde Tid not dertil, tbi vel gjorde 

ban med flere Benner firår efter Thords Ufrejfe i 1247 en Pilegrims- 

vejfe til Rom og Lvon, bvor ban fit fuldfommen Abfolution af Pave 

FInnocentius for alle fine Svnder 1), men den øvrige Tid indtil 1250 

tilbragte ban udeluffende i Norge, og bavde Da fom Sysfelmand og 

Stutilfvein viftnot bvyppig Anledning til at tale med Kongen og dem, 

Der førmaaede noget hos bam. Thord fandt faaledes ved fin Ankomſt 

til Norge Kongen beel forudindtagen imod fig, og Det baadede iffe hans 

Sag, at Biftop Sigvard famtidigt havde indſkibet fig paa Sønderlandet 

og vejft over, tbi ogſaa ban maatte regnes blandt bans Modftanderes Fal. 

32. Kong Haafon fender Gisfur, Thorgils Sfarde og Finnbjørn Helgesjøn 

til Island fom Befalingsmænd. Thord Kafale holdes tilbage i Norge. Uro— 

figheder paa Island. Ormsſonnernes Drab. 

Thord Kafale og Biffop Sigvard anfom til Norge om Heſten, 

efterat allerede Kong Haafon havde begivet fig til Throndhjem for at 

berede fig til Vinterophold der, faaledes fom det tidligere ev fortalt. De 

begav fig førar Derben, og forefandt hos ham en heel Samling af an- 

feede isfandffe Høvdinger, navnlig Biftop Henrif, Gisfur Thorvaldsſon, 

Sæmundsfønnerne, Den unge Thorgils Skarde, Ion Sturlasføn, vg 

Finnbjørn Helgesſon, en Broder af den ovenfor omtalte Agmund Hel- 

gesføn i Kirfebø*). Af disſe var det fun Thorgils Skarde og Jon 

') Sturlunga Saga, VII. 61. Der flaar, at Gisfur „gik fyr til Rom” og var 

hos Paven; da denne paa den Tid boede i Lyon, maa Gisfur have været 

paa begge Steder, hvilket og i fig felv er heel rimeligt, ifær da han, fom 

det i det følgende vil ſees, lader til at have fraffet fig Giftermaals-Tilladelfe. 

Blandt hans Følge var ogfag den ved Snorres Drab virffomme Arne VBeift. 

*) Haafon Haafonsføns Saga Cap. 270, jvfr. Sturlunga Saga VII. 61, VIN, 

8. Naar Jon Sturlasføn var fommen til Norge, figes ej; han omtales i 
1247 fom opholdende fig paa Jsland. 
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GSturlasføn, Der funde vegnes for FJilbængere af Thord, hvis Nærfræne | 

der De vare, men Jon, hans Broderføn, fynes at have været en ubety- 

delig Perfonlighed, og Den ærgjerrige Thorgils, der fom Søn af hans 

Fatter Bødvar paa Stad ikke var bam fuldt faa nær beflægtet, fynes 

allerede at bave lagt Planer til fin egen Forfremmelfe, uafbængige af 

Fpords Interesfer. Thorgils havde været heldig nof til, ſtrax efter fin 
Ankomſt til Norge 1244, at blive nøje befjendt med den mægtige Bryn- 
julf Jonsføn paa Hvaal, der fiden fulgte med ham til Bergen og anbe- 

falede bam til Kongen. Ogſaa Uron tog fig ivrigt af ham, og anholdt 

om Hirdmandstitlen for bam; denne opnaaede han vel ikke ftrar, og 

maatte endog, fom vi bave feet, nødtvungen blive tilbage hos Kongen 

føm Gisjfel for Thord Kafales Troſkab, hvorover han iffe undlod, af og 

til at btre Utaalmodighed, men iffe Des mindte vidfte han Dog at vinde 

baade Kongens og Dronningens Yndeft, i Særdeleshed efter Ildebran— 

den i Bergen 1248, bvor ban udmerfede fiq ved fin Iver og Driftighed 

under Slutningen *). Ved Thords Ankomſt til Fyrondbjem i 1250 funde 

Thorgils fanledes betvagtes fom Kongens ertlærede Yndling, en Yndeft, Thor— 

gils ogfaa gjengjeldte med den ftørfte Hengivenbed vg ubrødeligjte Troſkab, 

og fandfynligviis havde Kongen allerede i Iængere Tid kaſtet fine Øjne paa 

ban fom fortrinligt føiftet til at fendes ud til Island i Stedet for 

Thord, dog ej fom øverfte Befalingsmand, men fun fom tongelig Lensmand 

i Borgarfjorden. — Hvad Finnbjørn Helgesjøn angaar, da maatte han 

vel, fom Aqmunds Broder, fnarere belde til Gisfurs end til Thords 

Side: han fynes at have været vel anffreven hos Kongen, Der maaſkee 

ved bans Hjelp haabede at flaffe fig et faadant Fodfæfte paa Øjterlan- 

det, fom han allerede havde erbvervet i Borgarfjorden og tildeels paa Nord— 

fandet. Foruden De her nævnte Mænd var der ogfaa en beel Deel andre, mere 
effer mindre anfeede Islendinger i Følge med enbver af Dem, fom Dereg 

Venner eller Undergivne. Saaledes var Der paa den Tid næften, Fan 

man fige, en beel istandff Coloni i Fbrondhjem, mellem bvis enkelte 

Medlemmer der Dog juft ikke var det bedfte Forhold, efter fom De hørte 

til Det ene eller til det andet Parti, og Da Hovedmændene uopbhørligt in- 

trigerede mod binanden og føgte at vinde Filhængere, herſkede der al- 
tid en vis Urolighed i deres Lejr, og De famme Kjevlerier fortfattes ber 

i en mindre Maaleftof og paa fredelig Viis, fom paa Island foregif 

1) Thorgils's Ophold hos Brynjulf og fenere Hos Kongen, beffrives udførligt i 

GSturlunga Saga, VII. Beretningen om Livet paa Hvaal er ifær læfeværdig, 
fordi den giver em ypperlig Voreftilling om Dmgangstone, Skikke og Sæder 
i de fornemme Mends Hufe paa de Tider. Den hele Fortælling om Thor- 

gils's Ophold og Hændelfer i Norge er meddelt I Dverfættelfe af N. Kevfer I 
Gaml. til det norffe Folks og Sprogs Hift. I. S. 305 fag., hvortil vi her hen- 

vife. J Beretningen er der for Reſten nogle dronologiffe Unsjagtigheder. 
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i det Store ?). — Denne betydelige Samling af islandfte Høvdinger 

med Følge paa eet Sted fynes ikke ganffe at have været Filfældets Verk, 

men tildels at have været foranftaltet af Kongen, for at ban funde raad— 

flaa med Dem under eet om De fremtidige Foranftaltninger med Henfyn 
til Landets Beftyrelfe og Fredens Vedligeboldelfe. Alle bejtede til Kon- 

gens Gunft, for fnareft muligt at faa Hjemlov; derved havde ban dem 

faa meget bedre i fin Maqt, og faa vidt man fan ffjønne, føgte ban ogfaa 

at bofde dem bebørigt i Stat mod binanden, for at De altid des bedre 

ftulde føle Deres Ufbængigbed af bam. Ut enbver af disfe Mænd, eller i Det 

mindfte de vpperfte af Dem, havde ladet fig optage I bans Hird og Der- 

ved vare fomne i et perfonligt Lvdigbedsforbold til bam, fan man anfee 

fom vift, uagtet det iffe udtvoffeligt fortælles om dem alle. 

Ved de Raadflagninger, Der nu fones at bave fundet Sted '),- tog 

Biffop Henrik lige faa varmt Gisſur Thorvaldsſons Parti, fom ban tid- 

figere bavde talt før Thord, og fremfom derimod med ftore Bebrejdelfer 

imod denne, bvis bele Virffombed ban erklærede unyttig og føadelig, Da 

ban fun havde fine egne, iffe Kongens Interesjer for Øje. Raadſlag— 

ningerne fortfattes paa forffjellige Moder ogfaa efter at Kongen om Vaa- 

ven (4251) var Dragen til Bergen, bvorben altfan Den ſtore Skare af 

FIslændinger fulgte ham, og Thords Sag tog en faa flem VBending, at 

ban viftnof temmelig fnart angrede at ban bavde forladt Island. Der 

var iffe fænger Fale om at fende bam ud fom Gneberre, ja ban fit ikke 

engang Filadelfe til at vende tilbage til Øen; hvorimod Det blev afajort 

i Lobet af Sommeren, at før Det førfte Gisjur Thorvaldsjøn, Thorgils, og 

Sæmundsfønnerne ffulde Drage udi Følge med Biffop Henrik >). Gisſur 

fit nu Beftyrelfen over det mefte af Mordlændingefjorden i Thords Sted, 

og føulde vel derbos optræde fom Kong Haafons Hovedagent; Sæmunds- 

fønnerne fil, fom det tidligere ev berettet, Deres forrige Herredømme paa 

Sønderlandet tilbage fom fongelig Forlening, med Filfaqn om at dereg 

Hæder ſkulde blive forøget; Det ev endog iffe ufandfvnligt, at De ftrar 

fit et Slags ftørre NRaadighed over Sønderlandet, bvilfet Kongen nu, 

fom det fader, med Flid onſkede unddraget Gisfurs Beftyrelfe. Thorgils 

Skarde fit Borgarfjorden med det færdeles Hverv, at indtale under Kongen 

alle Snorre Sturlasføns fafte Gjendomme i og udenfor denne. Biſkop Sig- 

vard og Jon Sturlasføn ſkulde for det førfte blive tilbage, den fidfte rimeligvis 
F 

1) Der var, heder det i Haafon Haafonsfjøns Saga Cap. 270, megen ,sveitar- 

dråttr*, D. e. bogftaveligt ,Følgedragning”, Beftræbelfe for at Drage Folt til 

fig eller i fin Skare. 

2) Der tales udtryffeligt i det følgende om flere , Stevner”, der holdtes. 

Mund. Det norffe Folts Hiftorie VI. 19 
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til Sikkerhed for Sturlungepartiets Lydighed, biin neppe af anden Grund 

end Den, at han ønffede at opholde fig nogen Iid i fit Hjem vg udhvile 

efter fine byrdefulde Forretninger, bvilfet han trygt funde gjøre, Da han 

før fin Afrejfe havde indfat den paalidelige Abbed Brand til fin Virar. 

Men Hoftftormene gjorde en uventet Forandring i den bele Un- 

ordning. Samundsſonnerne rejfte førft fra Norge; de havde en haard 

Overrejfe, fom endelig ind før Micdelsmesfetider under Sønderlandetg 

Kyſt, men fit ber en faa forfærdelig Storm at Stibet braft under dem, 

og De felv med den øvrige Befætning, paa fire Mand nær, druknede. 

Gisſur, Thorgils og Biftop Henrik, der noget fenere indftibede fig til- 

fammen paa eet Fartoj, bleve ved Modvind drevne tilbage under Norges 

Kvft, lede Skibbrud, og maatte tilbringe endnu en Vinter i Norge, for 

dDet førfte i Fbrondhjem. Det var under dette Vinteropbold ber, at 

Thorgils bavde den Dyſt med Knut Jarl, om bvilken det i Det fore 

gaaende ev falt '). Da VBaaren fom, begave De Skibbrudne fig atter 

til Kongen, fom Dengang opholdt fig i Viten, og der blev nu gjort no— 

gen Forandring i den tidligere Beftemmelje, idet Gisfur nu fil bebolde 

fit forrige Herredømme paa Sønderlandet, imod at afgive Den vftligfte 
Deel af Nordlændinge-Fjerdingen ved Skjalvandafljot eller det ſaakaldte 

Thingeyjar-Thing, til Finnbjørn Helgesſon, de ftulde tage fin Bolig paa 

Grenjadarftad.  Gisfur, Ihorgils og Finnbjørn flulde være forpligtede 
til gjenfidigt at underftøtte binanden. Thord Kafale blev affunden med 

den fongelige Svsfel i Gauldalen, uden Dog Derved at funne trøfte fig 

over Fabet af fin Magt og Omftvrtningen af alle De Dispofitioner, ban 

før fin Afrejfe havde truffet til Bedfte for fine Venner ?). 

Disfe havde imidlertid allerede faaet en Forſmag paa, bvor vanffeligt 

det vilde være for Dem at holde Stand mod det fiendtlige Parti, bvis 

De iffe vare fangt mere aarvaagne og bandlede mere i Fællesjøab, end 

Det lod til at nogen af Dem egentlig ffjøttede om. Agmund Helgesføn 

vifte fig atter paa Øfterfandet, vg tænkte feent og tidligt paa at bevne 

dDen ham af Sæmund tilføjede Fornærmelfe, uanfeet at Abbed Brand fit 

meglet et Forlig mellem dem, hvorved man troede alt Fiendffab bæret. 

Agmund tog beller itte i Betænfkning at hykle det venffabeligfte Sinde- 

fag mod Sæmund, uagtet ban uafladeligt ponfede paa Svig; Ddet gik faa 

vidt, at ban efter fin Huftru Steinunns Død om VBaaren 1252 tilftvev 

Sæmund et Brev, bvori ban i De bevægeligfte Udtryk talte om at Stein- 

') Se ovenfor S. 215. Sæmundsfønnernes Død henføres i et Nefrologium til 

250e September, 4 Dage før Midjelsmesje. 

?) GSturlunga Saga VII. 53. Haafon Haafonsføns Saga Gap. 273. De islandfte 

Annaler. Thords Sysfel var vel den famme, fom Gisfur før havde haft, 

fe ovenfor S. 278. 
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unn paa Dødslejet bavde bedet om, at de fra nu af tvoligen vilde holde 

VBenffab og qodt Svogerffab med binanden, bvorhos han med mange 

fagre Ord bad Sæmund at tage noget Henſyn til den Fovdermangel, 

fom dette Foraav berffede i Egnen, og itte ride med for ſtort Følge om 

til fine Fbingmænd. — Uagtet Sæmund tidligere bavde troet at merke 

Uraad med Henfyn til Agmunds Sindelag, havde dog Abbed Brand, 

Der felt var ført bag Lvfet af Agmunds tilfyneladende Oprigtighed, be- 

voliget bam faaledes, at ban nu ikke nærede Skygge af Mistanke, og 

faaledes med Letbed overliftedes af Agmund, Der Fjortendedags-Dagen 

efter Steinunns Ded ?) lagde fig i Bagbold for ham, tog ham til 

Fange med Hans attengarige Broder Gudmund og et Par andre Mænd, 

og lod begge Brødrene ſtrax balsbugge *),. Dette vakte almindelig For— 

bitrelfe, ifær for Gudmunds Skyld, der var meget afboldt og Ey— 

julf Thorſteinsſon, Ravn Ovddsføn, Sturla Thordsſon og Iborleif i 

Garde havde i Den Anledning et Møde, hvorved fornemmelig Eyjulf vg 

Navn, Sæmunds Svogre, beflagede Det føede, og raadſloge om, bvorle- 

Des man føulde faa det bevnet, uden Dog at beftemme fig til noget ftørre 

Foretagende i Fallesſkab, førend Det havde viift fig, at Thord ikke felv 

fom bjem: De vedtoge imidlertid, og fovede hinanden gjenfidigt, at for- 

fbare De Herffaber, De forvaltede, imod Gisfur, om ban ſkulde fomme hjem, 

og bvilfen fom belft anden. Alligevel troede de at bemerke, at Thorleif i 

Garde iffe vifte nogen fynderlig Iver; De fik ogſaa fenere et Slags Be— 

fræftelfe Derpaa ved et Brev, fom indlob fra ham til Eyjulf, juft fom 

Denne bande et ſtort Gjeftebud hos fig; ban meldte der, at Det neppe 

funde nytte at angribe Agmund, da han boede faa nær Kirken, at han 

naar fom belft med Lethed kunde føge fin Tilflugt i den. Paa Ibinget 

famme Sommer var det lykkets Odd Thorarinsſon, en af Agmunds Ven- 

ner og Broderføn af Abbed Brand, at faa Rane Kodraansføn, Befa- 

fingsmanden i Gyjafjord, dømt fredivs Skogarmand for bans VBrutalitet 

ved Overfaldet paa Philip Swmundsføn, og Det uagtet Eyjulf Thor— 

ſteinsſen var tilftede paa Thinget med 720 Mand: han har altfaa en- 

ten ikke turdet, eller iffe villet tage fig af Den voldfomme Rane. Gis— 

fur Fborvadsjøns ældfte Søn Hall havde nu ogfag naaet Ynglingsal- 

Deren, og vifte hvad man funde vente fig af bam, I Det ban (od en af 

1) Gteinunn døde, ifølge Sturlunga Saga VII. 56, Løverdag før Paaffe (I0te 

Marts), Drmsfønnerne bleve dræbte Løverdag efter Paaffe (13de April). 

Fil denne Dag benføres og deres Drab i et Nefrologium. 

?) Sturlunga Saga VII. 56, 57.  VBeffrivelfen over Ormsjønnernes Drab er 

færdeles omftændelig og rørende, og maa ganffe vift være nedffreven efter et 

Øjevidnes Beretning. 
19* 
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Thord Kakales forrige Følgefvende aflive paa Besfaftad. Hall indfandt 

fig ſelb med fine Brødre Isleif og Ketilbjørn famt en betydelig Skare 
Folk paa Thinget, og nær var Det fommet til Slaqsmaal mellem dem 

og Eyjulf, bvis iffe et Par anfeede Mænd havde faaet de forfamlede 

Bønder til at lægge fig imellem. Kort efter det nys nævnte Gjeftebud 

hos Eyjulf havde Sturla Ihordsføn en Drøm, hvori han fyntes fee fin 

Fader Thord fomme til fig, og melde, at et Skib var landet i Eyja— 
fjorden, og at Der ombord paa det var en Skovbjorn, Der tilbørte Bød- 

var paa Stad. Dette, meente Sturla, funde iffe betyde andet, end at 

Fhorgils Sfarde var kommen til Landet, eller i det mindfte fnart vilde 

fømme, og bet anede ham, at der nu foreftod ftore Forandringer. Heraf 

fan man flutte faa meget, at Thords Venner, i alle Fald de forftandi- 

gere, fom Gturla, vare angſtlige til Mode, og iffe ventede fig noget 

godt af Fremtiden "). 

33. Biffop Henriks, Gisſur Thorvaldsfjøns, Thorgils Skardes og Finnbjørn 

Helgesjøns Filbagefomft til Island. Thorgils's Forføg paa at underlægge 

fig Borgarfjorden. Gisſur anerfjendt af Gtagfjordingerne. 

Biffop Henri, Gisſur Fhorvaldsføn, Thorgils Starde og Finn- 

bjørn Helgesſon tilligemed mange andre Islandinger, bvoriblandt ogſaa 

Aron Hjørleifsføn, indftibede fig alle tilfammen bos den oftere omtalte 

throndhjemſke Stibsfiyrer Eyſtein hvite, og landede i Cyjafjorden, ved 

Gaafe, den 16de Auquft *). Thorgils begav fig ſtrax til fin Fader 

Bedvar paa Stad, hvor han lod alle fine Paarørende og Benner falde 

fammen og det fongelige Beftitfelfesbrev oplæfe før dem; De føjede fig 

derefter, og vare ſtrax vede til at gjøre ham Folge til Borgarfjor- 

den, fom han efter Kongens Befaling ſkulde tage i Befiddelje. Hans 

egen Fader Bødvar fulgte med.  Ferft tog man ind paa Stavabolt, 

hvor Bodvars Broder Olaf Hvitaffald da boede, og fammentaldte et Møde 

af alle Heredsbønderne, tilligemed Høvdingen Thorleif i Garde, til et Sted 

i Mærbeden. Her paa dette Møde traadte Olaf frem og indledede For- 

handlingerne med at ønffe Guds Maade over Forfamlingen, og Dernæft 

bede alle de nærværende at modtage De Breve og VBudftaber, en faa 

ppperlig Herre, fom Haafon, fendte dem, med fømmelig Wrbodighed. 

Dernæft vejfte Thorgils fig, og forkyndte at ban havde ladet Denne For- 

famfing tilftevne for at den ftulde børe et Kongebrev, der ſtulde blive 

oplæft. Han udbad fig Fausbed under Oplæsningen; fiden funde man 

) Sturlunga Saga VII. 59, 60. 

2) Sturlunga Saga, VIII. 9, jvfr. VII. 6. 1. 
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overlægge om Svar. Han boldt Brevet i Haanden, fremvifte Indfeglet, 

og bad derpaa Thorleif i Garde opnævne en Mand til at læfe det høyt. 

Thorleif vægrede fig derved. Der var nok af dem, fagde ban, Dev havde 

Lyſt paa dette Hered, men faa til at føare paa Kongens Budfkat; 

man burde beller vente til en anden Dag, naar Sturla Thordsſon og 

Ravn Ovdsføn vare nærværende, og man funde overlægge Å Forening 

med dem; ban tvivlede iffe paa, at Kongen havde overdraget Thorgils 

Heredet, men des mere paa, at Kongen havde nogen Net dertil; dog vilde 

ban ikke felv indlade fig paa at afgive noget formeligt Svar, da han 

ej var Snorres Arving; ban maatte fun, fom Den, der ſkulde varetage 

Thords Interesfer, vtre, bvad ban nu bavde fremført. Mange af 

De andre qave ban Medbold, og fagde at Kongen ej bavde mindfte 

Met til at befatte fig med Snorre Sturlasſons Gods. Thorgils fagde 

at ban lige fuldt agtede at lade oplæfe ej alene eet, men to eller maaffee 

tre Kongebreve endnu førend De ffiltes ad; ban vilde ikke gjøre fom 

Thorleif bavde gjort, at undertrykke og hemmeligholde de til ham 

fendte Kongebreve. Thorleif følte fig, fom det fones, truffen ved Denne 

Beſkyldning, bang med Hovedet og fvarede lidet eller intet. Siden fød 

Thorgils fin Svoger Thord Hitnefing oplæfe Kongebrevet. Der opftod 

en fang Taushed, fom førft blev brudt af Olaf Hvitaffald, idet han 

mindede dem om, at det ej var Sfif og Brug blandt høviffe Mænd at 

tie frille til fongefige Budffab. Fborleif fvarede noget forknyt, at ban 

iffe tænfte paa at forbolde Kongen Heredet eller vejfe nogen Ufredsflof 

mod hans Fuldmægtiq, han vilde fun intet udtryffeligt Samtykke give der— 

til. Hans Broder Bødvar i Bø fagde at det egentlig var bam ligegvldigt, 

bvo Der raadede. Andre protefterede ligefrem; en, ved Navn Haut af Alf— 

tane8, paaftod fremdeles at man ikke burde befatte fig med Sagen, førend Ravn 

og Sturla vare tilftede. Men Thorgils fvarede fort og godt, at Dette ikke 

var noget, fom vedfom bam; hans Ord havde ingen Vegt, medens det 

dDerimød forde hænde at man ved Tid og Lejligbed fiden havde hans 

Gjenftridiqbed i Erindring. Efter denne Truſel vovede ingen at fomme 

med nogen Indvendinq, føjønt paa den anden Side beller ikke noget 

ivrigt Samtykke blev aivet til den fongelige VBefaling. Thorgils's 

Myndighed funde faafedes endnu ikke figes at være fuldftændigt aner- 

fjendt, om ban end felv betragtede den fom faadan ?). Han rykkede 

nu frem med det andet Brev, og lod det oplæfe. Det var hverken mere 

1) I en fortere Antydning af denne merfelige Transaction, der findes i Stur- 

[unga Saga, VIL 61, ftaar der udtryffeligt, at Herev8mændene i Borgarfjor- 

den toge ved Thorgils, ffjønt temmelig uvenligt. UAfftaaelfen af Reyfjaholt 

famt Opfrævningen af Saudetold (Hvorom nedenfor) tyder ogfan paa, at Thord 

gererede fig fom Herre i Diftrictet, men vi ville dog i det følgende fee, hvor 

vanffeligt han havde for at gjøre fin Myndighed gjeldende. 
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eller mindre end et Brev fra Kongen udeluffende til Thorleif, fom ber 

fif ftrenge Jvettefættelfer, fordi ban havde fiddet Kongens tidligere Brev 

overbørig; ban truedes med alvorlig Straf, derfom han iffe underftøt 

tede Gisfur og Iborgils efter bedfte Evne. Thorleif bød ej længer 

nogen Trods, men erflærede fig villig til at bode efter gode Mænds 

Skjon, fordi han, fom ban fagde, var kommen fenere til Kongen, end 

Denne havde beftemt ham Tiden. Videre trængte Thorgils ikke for Dette 

Sinde paa Bønderne om Anerfjendelfe, men Egil Salmundsjøn, Snor- 

res Svfterføn, der for Tiden boede i Nepfjabolt, maatte efter gjen- 

tagen Anmodning og faa godt fom tvungen afftan Ford VBefiddelfen af 

denne Gaard, bvorhen Thord efter Mødet begav fig. Dette var hans 

førfte Opteæden blandt Borgfjordingerne. - Den var intet mindre end 

- fltiffet til at vinde ham felv eller Kongens Sag Filbængere '). 

Anderledes gik det Gisfur, Der var bleven beſkikket til Forftander 

for Hereder, hvor han allerede befad FIndbyggernes Hengivenhed. - Saa 

fnart ban var fandet, begat ban fig med Finnbjørn og Abbed Brand, 

dDer havde modtaget ham ved Ankomſten, vefter til Sfagafjorden, tilftev- 

nede et talvigt Møde, og fod ber Kongebrevene oplæfe; og alle de Til— 

ftedeværende, naturligvis med Undtagelfe af Eyjulf Thorſteinsſon, fam- 

tyffede med Glæde i at antage Gisfur til Høvding. Eyjulf, fom havde 

indfundet fig paa Modet med fit Følge, men fom nu paa Denne Maade 

blev affat fra Befalingen over Skagafjorden, ytrede ikfe flort, Da Dette 

ej vilde have nyttet til noget, men arbejdede fiden deſto ivrigere, anben- 

bayt og bemmeligt, mod Gisfur. Paa dette famme Møde ev vel ogfan 

rimeligvis Finnbjørn Helgesjøn bleven anerfjendt fom Forftander for 

dDe nordøftlige Hereder. Han veed i det mindfte frrar nord til Mevkja- 

dal og opflog fin Bolig paa Grenjadarftad. Hvor vidt Evfjordingerne 

nu ftrar underfaftede fig Gisfur eller ej, eller om Der overhoved var 

Evfjørdinger tilftede ved Mødet, vides ikke. Rane Kodraansjøn boede vel 

endnu, trods fin Fredloshed, paa Grund, fom Thord Kafales Fuldmægtig, 

men det fynes ifte vimeligt, at Evfjordingerne fænger end nødvendigt 

ftulde have ffjøttet om at erfjende ban fom Høvding for det bele Diftriet. 

Dog fader det til, at Gisfur for det førfte ej befattede fig med Gvjafjorden, 

pvor Thord Kakale havde fine flefte Filbængere og Befiddelfer, og at 

Rane faaledes en Fidlang har vedligebodt fin Myndighed *). Fra 

1) Sturlunga Saga, VIL 9. 

2) Gndnu i 1253 finde vi ham paa Grund i Gyjafjorden ,fom den der foreftod 

Thord Kafales øfonomiffe Anliggender" (Sturl. Saga IX. 2), medens derimod 

Gyjulf, fom vi ville fee, maatte vippe op fra GSfagafjorden. Rane omta- 

fed tidligere i famme Aar fom mægtig og farlig (VIL 16). 



1252. Islandſte Begivenheder. Gisfur i Skagafjorden. 295 

Skagafſorden drog Gisfur, ledfaget af Biftop Henrik, umiddelbart til 

Gønderlandet, over Hejderne, men fendte Dog i Forvejen Bud til fine 

Sønner, at de ſkulde møde ham halbvejs, oppe i Hvinverjadal '), med 

70 Mand. — Selv medbragte ban 60 Mand fra Sfagafjorden. Han 

bavde iffe feet fine Sønner paa flere War, og De vare Imidlertid vorede 

op til ſmukke, baabefulde Ynglinger; Hall var 19, Isleif 16, og Ketil- 

bjørn 14 Var; Det var Derfor et færdeles glædeligt Gjenſyn, da de 

mødtes. Han afffedigede nu fit Følge fra Stagafjorden, og begav fig 

ned til fin Gaard Kadadarnes paa Sønderlandet, hvor han tilbragte 

Vintren, vg, merkeligt not, nu førft boldt formeligt Bryllup med fin 

Huſtru Gro Afsdatter, Da ban tidligere, fom Det fynes, ej bavde kun— 

net faa Gejſtlighedens Filladelfe Dertil, vimeligvits formedelft Slægtffab; 

ban bar Derfor maaffee felv under fit Beføg ved Paveboffet erhvervet fig 

Dispenfation. Nu var faaledes intet i Vejen; baade Abbed Brand, og, 

fom det fynes, Biftop Henrik, vare tilftede ved Brylluppet *). 

34. Thorgils Skardes forgjeves Beftræbelfer for at beholde Herredømmet 

i Borgarfjorden. Han overfaldes og fanges paa Stavabholt, indgaar nød- 

tvunget Forlig, men bryder Det. 

De af Kongen indfatte Befalingsmænd havde faaledes tiltraadt Dereg 

VPofter, om man fan bruge Dette Udtryk; men den enefte, der fad virke 

fig falt i Sadlen, og havde nogen betydelig Magt, var Gisfur. Finnbjørn 

funde fra fit indftrænfede, afſidesliggende Diftvict ikke virke fort, vg 

maatte ganffe være afbængig af Den mægtige Gisjur. Thorgils vilde 

have funnet formaa meget, bvis bans Diftriet bavde været ham hengi— 

vent, men Stemningen ber var ham jo, fom vi bave feet, faa fiendtlig 

fom muligt, og ban vide vel neppe engang bave funnet holde fig der et 

Djeblif, bvis ban iffe bavde omgivet fig med en talvig Skare, til hvis 

Underhold hans Indtægter ej vare tilftræffelige. Denne ufitre Stil 

fing gjorde ham Det imidlertid nødvendigt at holde fig inde med Gisfur, 

fom Kongen bavde befalet, uagtet ban naturligviis fom Sturlung ikke 

funde bave noget filovers for bam, ja fnarere maatte frygte og bade 

bam. Da ban derfor ud paa Høften hørte at Gisfur paa en Nejfe 

omfring Sønderlandet var fommen til Kjalavnes-Kanten, benyttede han 

fig beraf til at opføge bam, og traf bam i VBidø-Klofter, hvor alt, fom 

) Om Hvinverjavdal, fe ovenfor I. 1. S. 536. Det var en ubebort Fjelddal 

øverft oppe paa Hejden mellem Stagafjorden og Sønderlandet. 

?) Sturlunga Saga, VII 61. 
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Det beder, føb not faa vel af mellem dem, ffjønt Thorgils iffe ganſke 
par tilfreds med Den Maade, hvorpaa Gisfur fom ham imøde, og der— 

for i al Hemmelighed bad fin VBen og fordums Hirdfammerat, Anund 

Biftopsfrænde, der nu oppholdt fig hos Gisfur, at iagttage denne vg 

føge at fomme under Bejr med, hvorledes han egentlig var findet imod 

ham, famt Derpaa at tilffrive ham Derom.  Unund lovede det. Ved 

Denne Lejlighed, da Gisfur var i Nærheden og funde underitøtte ham, 

indfrævede og oppebar Fhorgils i Kongens Navn Landslejen af de fore 

hen omtalte, til Snorres Jordegods hørende Gaarde Besfaftad og Ey— 

vindarffad, Der faa i Nærbeden af Vidø og egentlig udenfor Ddet bar 

felv anvifte Diftvict.  Fhorgils, fom paa Henrejfen bavde yjeftet Thor— 

feif i Garde, og fundet en meget fold Modtagelſe, beføgte paa Filbage- 

vejen bans Broder Bodvar i Bø, der ſtod i et nærmere Forhold til 

ham, fom gift med bans Moders Svfter, og med hvem ban derfor og— 

faa fom meget bedre ud af Det; han ſtjenkede ham endog betydelige For— 

æringer, og flagede for bam over Thorleifs Uvenffabelighed og den Man- 

gel paa Kjærligbed, han troede at have fporet hos Gisſur. Hvad Troſt 

Bødvar gav ham, figes iffe '). 

Jo fænger Siden feed hen, Ddefto mere tiltog Thorgils's Upopulari- 

tet. Hans Hverv indtog allerede i og for fig mange imod ham, og hans 

Heftigbed og Voldfombed gjorde Stemningen endnu værre. Det faldt 

ham, fom faat, vanffeligt at ffaffe Underhold til fine mange Huusfolk; 

der blev fendt Bud rundt omkring I Heredet, for at opfræve Saudetol- 

den, fom vel blev ydet, Dog ikke fuldftændigt eller villigt, og han faa fig 

tillige i Den Nødvendighed at maatte lade opfjøbe Slagtefæ. Men paa 

det førfte Sted, hvor Thorgils lod forhøre Derom, negtede man reent ud 

at fælge.  Harmfuld begav ban fig nogle Dage fenere felv derhen med 

fit Følge, og forlangte Slagt tilfjøbs, men Bonden negtede det fremde- 

les, bvorover Thorgils blev faa opbragt, at ban overfaldt baade bam og 

hans Brøder med vafende Hug og Slag. J Forbitrelfe reed han derfra til 

den før omtalte Hauks Gaard, hvor Bonden fagdes ej at være bjemme; 

Thorgils, fom ej troede Dette, flog til den Mand, der meldte ham Det, 

med Nidepiffen gjentagne Gange, faa ban fivrtede, og da ban fiden fik 

høre at Hauf bavde gjemt fig i Kirfen, truede han ham paa Livet, bvis 
han ej underfaftede fig de Viltaar, man fandt for godt at paalægge ban. 

Der var iffe andet for, end at overgive Thorgils Selvdom, ffjønt han, 

iffe Hauf, var Fornærmeren. Det urimelige beri indfan endog Thorgils 
felv Dagen efter, Da VBreden var gaaet af bam, og han roligere funde 

tænte over Sagen. Han fagde, næften flamfuld, til Huusfruen, at bun 

i Sturlunga Saga, VILL 10. 
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og Manden funde beftemme, Hvor meget De vilde give, fom dem felb ſyn— 

tes; Hauk udredede Da en Deel Malt, Korn og anden Madvare, me- 

dens Huusfruen gav FIborgils en Ning; Vette undfaa ban fig ikke ved 

at tage imod, ligefom ban ogfag, idet han nu reed videre, beelt ud til 

Snefjeldsnes, gjeftede alle dDe mere anfeede Bønder undervej$ og modtog 

Gaver af Dem, ſtjont de ikke børte under Det ham overdragne Diftrict, 

uden for faa vidt fom ban maatte anfee fig berettiget til at underlægge 

fig hele Befterlandet, hvis dets Høvdinger iffe godvilligt underkaftede fig Kon- 

gen. Det var ogſaa nærmeft i dette Øjemed, at ban foretog Denne Rejſe 

veftover. Han havde en Sammenkomſt med fin Farbvoder Sturla Thords— 

føn paa Helgafell. De bavde tidligere været gode Venner; Thorgils 

havde endog, fom ovenfor omtalt, været med ham paa Ioget mod Brand 

Kolbeinsfon for 8 War tilbage, og ber viift fig overværtes ivrig. Han 

baabede nu for Dette Frændffabs og Venſkabs Skyld at funne faa Sturla 

Dragen over paa Kongens og fit Parti Men Sturla, fom var Ihord 

Kafale tro, haabede tvert imod af famme Grund at funne fan Thorgils 

føffet over til Modpartiet, og i det de faaledes gjenfidigt føgte at over 

tale binanden til Frafald, blev Stemningen mindre og mindre venffabe- 

fig imellem dem. Sturla erflærede Thorgils veent ud, at ban og alle 

Thords Filhængere vare meget forbitrede over Kong Haafons Foran- 

ftaltninger. De fliltes ad i fuldkomment Uvenffab, vg Thord vendte til- 

bage til Reykjaholt med endnu mindre Udfigt, end nogenfinde før, til at 

vinde Fodfæfte i de Dele af Veftfjordene, føm adløde Sturla og Navn. 

Imidlertid havde Thord Kakale, fiden ban iffe felv kunde fomme 

til Island, fendte fine troe Filbængere, Kolbein Gran og Are Inge- 

mundsføn, for at fee til bans Venner i Hjemmet og beftyrøe Dem i de 

res FIroffab mod ham. De landede ved Ørebakfe, og begave fig ſtrax 

veftover, til Sturla og Ravn. Den fidfte bavde nu, for at være Sturla 

faa meget nærmere, opflaaet fin Bolig paa Saudafell i Dale. Kolbein 

fød fig det, maaffee efter bords Inſtrux, være bøjft magtpaaliggende at 

opmuntre Thords Filhængere til ej at lade Det blive ved Den blotte 

Vægring af at indlade fig med Thorgils og Gisjur, men i Forening at 

pove et raſkt Skridt imod dem, for faaledes paa een Gang at flaffe fig 

Disfe uvelfomne Gjefter til Landet af Haljen. De vttede alt for gjerne 

til hans Naad, og Virtningen Deraf qav fig fnart tilfjende i en faadan 

Gjæring blandt Gemytterne og Urolighed paa De Kanter, at Det endog 

fpurgtes til fjernere Gane. Abbed Brand fandt fig endog foranlediget 

til at advare Fborgils, idet han med et Bud, fom ftulde afgaa til Bi— 

ffop Henvif i Hole, fendte bam et Brev, hvori ban raadede ham til at 

pife frørre Maadebold og opføre fig flitteligere i Heredet, end Rygtet 

meldte, famt tillige underrettede bam om at Ravn Oddsføn var ham over- 
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vottes fiendff, og Sturla beller ikke faa venffabeligt fremt, fom man ifølge 

deres Frændffabsforbold funde bave Net til at vente, bvorfor ban burde 

tage fig i Bare. Men fort Derefter fom Der en not faa venlig 

Hilfen til Thorgils fra Ravn og Sturla, at De gjerne pnffede at Have 

en Samtale med ham, bvortil De beftemte Dag og Sted, famt tilfagde 

Grid, anmodende ham om et lignende Tilſagn. Thord indfandt fig til 

Mødet, bvor ogfaa, foruden Navn og Sturla, Kolbein Gran og Nito- 

tag Oddsføn vare tilftede. Fra begge Sider var Modtagelfen meget 

venlig, og Ravn fpurgte Thorgils ivrigt om Nyt fra Norge. - Men 

medens Ravn og Thorgils talte fammen, tog Sturla Thord Hitnefing 

til Side og fpurgte bam, bvordan Forftaaelfe der egentlig var mellem 

Gisfur og Thorgils; om man maaffee nu funde forføge paa at faa 

Denne Forbindelfe opløft, og Fborgils bragt over paa deres Side. Thord 

fvarede, at fligt ej var at tænfe paa: Thorgils vilde iffe for nogen Priis 

bryde fit Løfte til Kongen, om ban juft iffe havde faa meget tilovers 

for Gisfur; men Devimod, tilføjede Thord, var Der flere fom fyntes at 

det tilde flæde Sturla bedre at holde Venffab og Frændffad med fin 

Broderføn Fborgils, end at ftaa i Forbund med hans Fiender. Sturla 

undffyldte fiq med at Thorgils bavde viift fig faa overbaands anmas- 

jende og vanffelig at fomme til Nette med ved Deres Sammenfomft paa 

Helgafell. I det famme hørte De, at Ravn og Thorgils bleve bøjrø- 

ftede, og ilede til: Thorgils havde gjørt Fordring paa nogle Gjendomme, 

jom Nitolas Oddsjøn havde faaet af Snorres Gjterladenffab med fin 

Huſtru, Der var en Svfterdatter af Snorre '). Navn fagde, at det ſkulde 

iffe ftaa paa med en faadan UÜbetydelighed fom disſe Gaarde, nanr Thor— 

gils fun vilde flutte fig til Deres Parti, medens hans VBenffab med 

Gisfur fun vilde bringe ham Sfam og Stade. Thorgils bad ham fpare 

fine ADvarfler, men Derimod felv vogte fig for at gjøre ham imod, Da 

Det iffe vilde befomme ham vel; bvad Kongen bavde overdraget ban, 

vilde ban fræve, hvad enten den, Der fad inde Dermed, heed Ravn eller 

Nifolas. Nifolas fvarede at ban iffe agtede at give Slip paa, bvad 

ban bavde I fin VBaretægt, for noget Menneffe, førend Thord fom hjem, 

og Sturla og Ravn lovede ham Deres Biftand. Et Par af Thorgils's 

Venner forefloge, at alene Sturla og Iborgils fom Frænder føulde tale 

med binanden. Thorgils fagde at ban iffe vilde være Ven af andre end 

dem Der vifte ham Venffab, iffe Frænde til andre end Dem Der vifte 

bam Fuændffab. En af de FIilftedeværende vtrede fin Forundring over 

at faa forftandige Mænd ikke kunde indſee, hvor galt Dette bar i Vejen. 

1) Hans Huftru heed Gyda, hun var en Syſter af Egil Salmundsføn, og 

Datter af den før omtalte Salmund Auſtmand, der havde haft Tilhold paa 

Reykjaholt, og Snorres Syfter Helga. 
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Sturla lod forſtaa, at Der nok fiden vilde fømme Sager op, fom godt 

gjorde at ban og bans Venner havde haft Net i at betvagte Torgils 

ſom deres Fiende. Hvad ban ber figtede til, var noget, fom Kolbein 

Gran bavde forebragt barn, maaſkee i god Tro, maaſkee og for at op- 

pidfe bam og bans Venner faa meget mere mod Thorgils, nemlig at 

denne ftulde have fovet Kong Haakon at dræbe Sturla, ligeſom Gisfur 

Thorvaldsſon bavde Dræbt Snorre Sturlasføn *). Thorgils fvarede at 

ban not ffulde vide at møde enbver Beſkyldning naar man iffe veent 

ud føj paa ban.  Derpaa afbrød Sturla Samtalen, fom ban fagde le 

dede til intet, og bver gif til fit. Thorgils vendte tilbage til Revfja- 

bolt, iffe betvivlende, at han nu i Ravn bavde en virkelig Fiende, men 

uden Dog at frogte for noget Overfald af han eller hans Benner. Han 

fød gjøre Forberedelfer til Julehelgen, og nøjede fig med at lade bolde 

Vagt veftenfor Hvitaa *). 

Ikke fænge efter fom en Bekjendt af bam, Der havde været - baade 

i Neftfjordene og nu ſidſt hos Gisfur, til ham med et Brev fra den 

oven nævnte Anund Biffopsfrænde, bvort Denne meldte ham, at ban efter 

hans Bøn havde iagttaget Gisfur, og fundet, at Ihorgils gjorde bedjt 

tr at bolde fig til VBens med ban, uden Dog at ſtole alt for meget påa 

ham; for Reſten vide ban iffe fige noget til bans Forklejnelſe: for 

Gisfur vilde ingen Cftervetning være behageligere end Den, at Thorgils 

havde været Den førfte til at beftan en Dyſt med Veftfjørdingerne. 

Overbringeren af Brevet forfifrede, at disſe beftemt havde noget I 

Gjære, fiden det var faa uvoligt paa alle Kanter; Kolbein og Svart- 

hovde vare fendte vefter i Fjordene: nogen egentlig Foltefamling kunde 

ban iffe fige ban var bleven var, men Fhorgils burde Dog ikke Des 

mindre bære paa fin Poft. Thorgils ſynes dog ikke at have fulgt dette 

fløge Raad. 

At Ravn, Sturla, og De øvrige Hevdinger Der vefter virkelig 

ponſede paa at overfalde baade Thorgils og Gisfur, er allerede ovenfor 

berettet, og fort før Juul droge De afjted med SO Mand. Kolbein, 

Svartbøvde, Nifolas Oddsjøn, Einar Thorvaldsſon fra VBatusfjord, 0. 

fl., vare alle fammen med. De havde liftigt ladet udfpejde Thorgils's 

) Beffyldningen var, fom vi ville fee, visfelig ufand, og det er maaffer i Er— 

fjendeljen deraf, og med em vis Wregrelſe vver at have fæftet Lid dertil, at 

Sturla Thordsſen figer i Haafon Haafonsføns Saga Cap. 276 om Kolbein 

Gran, der dog hørte til hans Parti: „Thord Rafale fendte ud til Island 

Kolbein Gran, og denne tyftes juft iffe at bidrage fort til at forlige Ge- 
myfterne, da han var fommen hjem.” 

?) Sturlunga Saga, VIN. 10. 
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Beje *), faa at de vidfte god Beffed om, at han Onsdagen den 17de 

December felv femtende gjeftede Olaf Hvitaffald paa Stavaholt. Intet 

funde falde belejligere for dem, da et Overfald paa Nevfjabolt, hvor 

der var faa mange Folk famlede, vilde have baft ſtorre Banfkeligheder. 

Olaf Hvitaffald, fljønt Thorgils eller vettere Kongens FInteresfer meget 

hengiven, funde dog iffe godt føre Vaaben mod fin egen fjødelige Bro— 

Der Sturla.  FIborgil8 og bans Mænd tilbragte en lyſtig Aften paa 
Stavaholt. Blandt meget andet talte8 Der og om Nvaterne fra Veft- 

fjordene, men Olaf ſagde at han intet bavde merket, faa at Der vift ikke 

var nogen Fare. Man lagde fig i qod No til Sengs, og de fleftes 

Baaben bleve hængte op paa Veggen, da ingen troede at de vilde fan 

Brug for dem. Filfædigviis lag fun Thorgils's Vaaben faaledes at han 

ftrar funde faa Dem fat. Snart faa alle i den Dybefte Søm. Det 

var flart Maaneftin, Barfroft og faft Ii8 baade paa Vande og Myrer. 

Ud paa Natten vaagnede nøgle af Ihorgils Mænd og hørte en fierf 

Dundren, ligefom af Heftetrampen paa Jis — Dørene ſtode nemlig 

aabne, fordi Huusfruen, fom var beffjefttget med at brygge ØL og ikke 

vilde ulejlige Gjefterne med Nøg, havde ladet gjøre Ild til Kjedlerne 

ude par Gaardspladfen, faa at man idelig maatte gaa ud og ind. Man 

væffede Iborgils, men ban fogde at det fun var Heftene fom bleve 

redne til Bands, og lagde fig ftrar til at fove igjen. Strax efter hør- 

tes Dønnen fangt fterfere end før, faa at Hufene ftalv, og i famme 

Øjeblit blev der raabt ind i Stuen, at en ſtor Stare Folf fom ridende 

ind paa Gaarden med Baaben i Haand. Da blev Der en ſtor Forvir- 

ring; alle føre op, og funde i Morket neppe engang finde fine Klæder, 

end fige VBaabnene; Thord Hitnefing, Thorgils's Sengfammerat, fik fat 

paa et Sfjold, fom han rakte bam, og Sverdet havde ban hos fig. 

Det førfte, Angriberne gjorde, var at befætte Den Dør, der var nære 
meft Kirfen; ber ftortede de ind med Raab og Banden, og Ravn, fom 

førft tog til Ovde, fagde at De, Der vare faa kjephoje ved det fidfte Møde, 

nu funde fomme frem og iffe krybe i Skjul. Thorgils fvarede, at bvis 

Angrebet gjaldt ham, var dette heller iffe hans Agt, men ban ønffede 

fun at vide, om ban felv og hans Folk flulde fan beholde Livet, vg 

hvad overboved denne Ufred føulde betyde. -Mavn fagde, at han ingen 

Grid vilde fove. Da Der nu blev bragt Lys ind, fpurgte Thorgils ef 

ter Sturla, fom han iffe ſtrax fit Øje paa. Sturla traadte frem, og 

1) Der fortælles fanledes, at en af Bønderne i Nærheden, ved Navn FThorftein, 

der var i Forftaaelfe med Fhorgils's Fiender, havde gjort fig Grinde paa 

Reykjaholt, foregivende at bringe noget Vaadmaal til Thord Hitnefing, og 

var forbleven der faa længe, indtil det hele Følge var draget af Gaarde og 

han vidfte hvor de ffulde hen. 



1252. Sslandffe Begivenheder. Ravn og Sturla overfalde Thorgils. 301 

gav fig tilfjende. Thorgils fpurgte ham, om han vilde give ham og 
hans Mænd Grid. Men Ravn tog Ordet og fagde, at Sturla ikke 

ftulde raade for Griden, beller ikke ffulde Thorgils nyde anden Grid 

end Den, ban bavde tiltæntkt fin Frænde Sturla. I det famme rejfte 

Huusbonden, Olaf Hvitaftald fig, og talte Ravn og Sturla haardt til 

Nette; ban truede dem med at bede Gud og St. Nikolaus, hvem Kir- 

fen med tilbørende Gaard var indviet, at bevne Deres Frefbed, og fagde 

at Det pasfede fig bedre for Sturla at frille fig foran Torgils til hans For- 

fvar, end at fraa mellem bang Fiender. Sturla erfjendte Olafs gode Vilje, 

men funde Dog iffe nu, fagde ban, bandle anderledes. Flere af Thor— 

gils's Mænd fif nu Grid, men Den djerve Berg Aamundesſon, bans 

fleeraarige Ven og Ledfager, erflærede at ban ej vilde modtage Livet, bvis 

iffe ogfaa Thorgils fif beholde Det.  Fborgils fpurgte nu atter Mavn og 

Sturla, bvad der var Aarfaqen til at De overfaldt ham med faadan 

Hadftbed. Og nu rykkede Ravn ud med dDen Beffyldning, at ban ftulde 

have fovet Konq Hanfon at drabe Sturla, ja endog edeligt forbundet fig 

Dertil. Thorgils erflærede dette for en Ufandbed; Det var lige faa langt 

fra Kong Haaton, fagde ban, at ville paalægge bam et faadant Nidings- 

verk, fom fra bam felv at ville paatage fig Det. Navn fagde, at det var 

freft af bam at ville benegte Det, naar Kolbein og Are Ingemundsføn, 

fom felt bare ber nærværende, funde bevidne Det. Er Det muligt, fpurgte 

Thorgils, at Kolbein og Ave funne fige noget faadant? De vedbleve at 

forfifre det. Berg og flere af Thorgils's Mænd paaftode, at det var 

den frørfte Løqn, og forundrede fig over, at man bavde funnet finde 

paa fligt. Thorgils fagde at Det iffe nvyttede at modfige Dem, naar 

de havde Magten. Han ftod imidlertid med Sverdet i Haanden, færdig 

til at modtage Den førfte, Der vovede at fægge Haand paa ban; Navn 

fagde Derfor, at hvis ban fatte fig til Modværge, fif ban ingen Grid; 

Den enefte Maade, bvorpaa ban funde frelfe Livet, var at vvergive fig 

paa Naade og Unaade, og fade bam og Sturla beftemme alle Forliqs- 

vilkaar. „Selbdom indrømmer jeg bverfen Dig, Navn, eller Sturla, 

eller nogen anden Mand her paa Island”, var Thorgils's Svar, ,faa 

fænge Kong Haafon lever; jeg forlanger Kongens Dom i vor Sag". 

Derpaa vilde naturligviis de andre ikke indlade fig, og med de Om: 
„det nytter fidet om vi to, Thord og jeg, vide give os til at fæmpe 

mod den Mængde bevæbnede Mænd, fom omringe os“, kaftede ban Vaab— 

nene fra fig, fprang frem af Sengerummet, og lod fig gribe. Han og 

Thord bleve bragte ind i et Rammer og Døren tillaafet udenfra, medens 

Ravn og Sturla raadfloge om, hvad der nu ſkulde free. Thorgils dulgte 

iffe for Thord, hvor førgeligt ban fandt det, om ban nu féulde dø, 

uden at have udført Bedrifter, bvorom Hiftorien fiden vilde tale, ja uden 
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engang at funne bevne den ham nu tilføjede Admygelſe. Thord trøftede 
ham med, at Det var bedre, hvis han nu ſkulde Dø, at have faa idet 

paa fin Samvittighbed ſom muligt, fif ban Devimod beholde Livet, kunde 

han jo gjøre, fom ban fyntes. Imidlertid fom hans Farbroder Guthorm 

ind, beel bedrøvet; paa Thorgils's Spørgsmaal, om ban vidfte bvad 

Høvdingerne havde befluttet, foarede han at det Despærre ikke faa ud til, 

at man vilde fljente ham Livet, i det mindfte iffe paa andet Vilkaar, end 

at ban ftulde forlade Island for aldrig mere at fomme tilbage. ,Ø00 

ffal da”, figer Thorgils, bevne min Sfam? nej, her paa Island vil 

jeg fægge mine Been, enten det bliver nu eller fenere”. Endelig indfandt 

Kolbein og Svarthøvde fig bos ban med det Budſkab fra Mavn og 

Sturla, at ban ſkulde faa bebolde Livet, bvis ban edeligt [ovede at gjøre 

fælles Sag med dem og bjelpe Dem at overfalde Gisfur. Men ban 

fvarede, at ban funde itfe fjøbe fit Liv ved Handlinger, Der fiden vilde 

paadrage ban Stam og Sfjendfel. Med Denne Beffed gif de ud; men 

faa fnart De vare borte, bad Thord ham paa Det indftændigfte at love, 

hvad Det ftulde være, for fun at beholde Livet: alt andet var lettere at 

fjøbe end Dette; ban bebøvede jo ikke fiden at holde mere af Det nød 

tvungne Forlig end hvad ban fandt for godt. Strax efter vendte Kol- 

bein og Svarthovde tilbage med Olaf Hvitaffald, der ligeledes bad Thor— 

gils opfolde Ravns og Sturlas Begjæring; ban bad ban mindes, hvor 

megen Sfam og Stade Gisjur havde tilfvjet Deres EL Det vilde jo 

dDesuden iffe hjelpe Gisfur det aller mindfte, om Thorgils fod fig aflive 

før bans Sfyld; bvor fangt bedre var det Da ikke, lige faa godt førft 

fom ſidſt at flutte fig til fine Frænder, ftaa Laft og Braft med Dem, 

og fiden modtage Wresbeviisninger af Dem? Thorgils havde endnu Be- 

tænfeligheder, men de andre forenede Deres Bønner med Olafs, og om— 

fider bad han, at Ravn og Sturla vilde komme ind, for at ban funde 

tale med dem felv. De fom, og med Dem en beel Deel andre, fan 

mange fom GStuen funde vumme. Olaf bad begge Parker for Guds 

Skyld fee til at blive enige.  Nifolas Ovddsføn fpurgte, om ban funde 

indeftaa dem for at De ej vilde angre Det; men endog Kolbein Gran 

fagde nu, at De, der iffe havde noget godt Od at fægge ind, burde gaa 

fin Vej eller tie.  Gutborm erklærede det for ubørt, om De ber ſtulde 

øve Nidingsverf mod en Frænde, der endnu intet Ondt havde gjort Dem, 

medens Wttens fvorne Fiende (Gisfur) gif fri. Thorgils bad nu Ravn 

og Sturla fige, bvad Deres egentlige Fordring var. - Ravn fagde, at Sturla 

funde fige det; ban bavde Hidtil ligeſom villet føyde fig under barn, og 
fade ham ftaa for det bele; men faaledes burde Det iffe være; tb man 

ftulde iffe fiden funne fige andet, end at begge bavde lige Deel å bvad 

der var fleet. Sturla maatte altfaa frem, og efter nogen Overlægning 
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med Ravn og Olaf opregnede ban følgende Forligsvilfnar: „Thorgils 

ffulde umiddelbart Derfra følge dem paa Toget mod Gisfur med fine 

Mænd; ban feulde flutte edeligt Forbund med dem, vg ikke ffilles fra 

dem uden ved Døden, førend Ufreden var til Ende; ligeſom overhoved 

den bele Flok ſkulde blive famlet, indtil man enten ſejrede eller faldt; var 

man befdig og vandt noget, føulde det Deles ligt mellem Dem alle tre.” 

Thorgils fvarede, at disſe Vilfaar not funde være anfagelige, hvis ban 

iffe Derved fom til at bryde fin Eed mod Kongen, og bvis man tillige 

havde beffemt ban nogen Godtqjerelfe for Det nærværende Overfald, thi 

bvad Gisſur angaar, da bavde ban juft iffe faa meget til overs for har 

eller faa fterfe Forpligtelfer til bam, at ban jo gjerne funde forene fig 

med bans Fiender. Han vifte fig faaledes allerede noget medgjørligere, 

og Da nu baade bans egne Venner og mange af det modfatte Parti 

trængte ind paa ban, gav ban omfider efter, og Forliget blet fluttet. 

Ravn, Sturla og Fborgils fvore binanden gjenfidigt Troſkabſeed.  Der- 

paa føyndte man fig, alt bvad man funde, at fomme affted, thi Ti— 

Den var fnap, beis man vilde benytte Den næfte Nat til at overrumple 

Gisfur; man bavde allerede tøvet vel længe. Thorgils flulde efter AF 

talen ſtrar være med, men fpurgte Navi og Sturla, om ban ikke forſt 

maatte vide hjem om Nevfjabolt, for Der at udrufte fig, Da ban ikke var 

forberedt paa nogen fængere Ferd; han ftulde da ftøde til dem paa Blaa- 

ffogabejden,  ftrar ovenfor Ibingvallevandet. Anmodningen var rimelig, 

og De funde iffe vel negte Den, ffjønt De vilde nødig til; han fliltes Da 

fra dem, og veed, faa hurtigt han funde, over Hvitaa og op til Revfjabolt, 

medens De andre droge ſydefter. Paa Reykjaholt havde allerede Egil Sal- 

mundsſon, Gaardens forrige Befidder indfundet fig, tilligemed Nordmanden 

Eyvind Bratt, begge ivrige Filbængere af Sturlungerne og affagte Fiender af 

Gisfur; Dade hørte, hvad der var fleet, og at Thorgils nu ſkulde drage med 

Ravn og Sturla mod Gisfur, bleve De meget glade, og Egil lod i af Skynd— 

fombed Heſtene ſko og alt andet gjøre vrede til Toget, medens Thorgils 

og bans Mænd gif til Bords. Da Maaltidet var til Ende, men He- 

ftene endnu iffe vigtigt færdige, gif Fhorgils og Ford i Bad. - Her, 
Da De vare alene, fpurgte FTborgils, om Thord fyntes han burde holde 

Forliget. Thord fpurgte igjen, bvad han Da vilde gjøre, om ban brød 

Det. Thorgils fvarede at ban i faa Fald tænkte paa at ride nord vver 

Fjeldet til Biffop Henrif. Paa Fords videre Spørgsmaal, om ban 

fandt Forligsvilfaarene ftridende mod den Eed, han havde fvoret Kong 

Haafon, fvarede han ligefrem ja; ban funde iffe holde dem, fagde ban, 

uden at bryde Denne Eed. I faa Fald, fagde Thord, var det Da langt 

mere bans Pligt at holde den Eed, ban frivilligt havde fvoret Kongen 

til fin egen Hæder, end Den, han nødtvungen havde maattet fverge for 
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at vedde fit Liv. Heri var Fborgils ftrar enig med ham, og det ble 

Da befluttet, at de ffulde ride nord til Biffoppen. De kladte fig paa, 

tog fine Baaben, og ftege til Heft. Da de vare fomne et Stykke fra 

Gaarden, meddeelte ban fine Mænd Beflutningen, fom vandt alles Bi- 

fald. De fatte nu affted, alt hvad de funde, op ad Revfjadalen, til Kal 

manstunga, og Derfra over Fvidøgrabejden ned til Gnupsdal, ved 

Midfjord-Aaen, bvor de anfom Fredag Aften (20De December); derfra 

rede De fremdeles over Fjeldbalfene fra Dal til Dal, idet de fun undte 

fig liden Søvn; de fom om Søndagen til Videmyre i Sfagafjorden, hvor 

de oppebiede en af Følget, bvis Heft var bleven halt, og indtraf endelig 

Mandag ved Middagstider paa Hole, juft fom Biftoppen gik til Aften- 

fang; Det var nemlig Fborlafsmesje, den 23de December. Biſkoppen 

modtog Dem paa Det bedfte, Dog uden at fpørge Dem om Nyt; da gif 

En ben til bam og bviffede nogle Od til ham: VBiftoppen fpurgte 

dDerpaa, om De iffe agtede at overholde den for Højtidsdagen forordnede 

Fafte. ,3I Kveld ikke“ fvarede Thorgils. „Men I ville dog vel ikke nyde 

Kjød i Kveld," fagde Biffoppen. , Vi bave allerede fpiift Kjød idag,” 

var Thorgils's Svar. „Saa ffaf dem Kjød baade godt og Digert,” fagde 

Biftoppen til fine Folft. Da Biſkoppen fom tilbage fra Uftenfangen, 

fortalte Thorgils ham i Genrum den bele Sammenbæng, bvormed Bi— 

ffoppen var meget vel tilfreds. Og hvad Samvittigbed Thorgils maa- 

ffee end fan bave gjort fig over Eedsbrudet, faa blev Dog vift alle Be- 

tænfelighbeder borteyddede, da Biffoppen den førfte Iuledag, efter endt 

Prædifen, førfondte den forfamlede Mængde ømftændeligt, bvad der var 

foregaaet mellem Thorgils, Navn og Sturla, erflærede disſe tvende faa- 

vel fom alle Dem, Der ydede Dem Biftand, for Landsforrædere, og lyſte 

dem i Forbud eller Den mindre Excommunication, forbeboldende fig, fom 

han fagde, at fætte Dem i formeligt Ban, naar ban børte om flere flette 
Handlinger, De maatte begaa ). - Han bød tillige alle dem, der agtede 

hans Ord, at ftaa Iborgils bi, anvifte bam Wrespladſen ved fin 

Side, da man gik til Bords, og indbød ham til at blive der med alle 
fine Mænd hele Julen. Bedre Medhold funde Thorgils itfe onſke fig, 

og ban maatte nu betvagte fig fom fuldfommen løft fra fin Eed *). 

Ravn og Sturla havde ventet en god Stund oppe paa Blaaføoqa- 

hejden i den Tanke at Thorgils vilde fomme. Men i Stedet for Thor— 

gils fom en af hans Folf, og meldte at de iffe maatte vente bam. 

) Om Forffjellen mellem den mindre Greommunication eller Forbud og den 

ftørre eller Ban, fe Keyfer den norffe Kirfes Hiftorie". I. S. 191. 

*) GSturlunga Saga VIN. 11—15. Ved Julefelffabet hos Biffoppen var ogfaa 

baade Aron Hjørleifsføn tilftede og Nordmanden Gyftein hvite med fin Huftvu 

Jorunn; be vare alle tre Biffoppens Gjefter den Vinter. 
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Thorgils havde felv affendt denne Mand, da ban befjendtgjorde fin Be— 

flutning at Drage nordover. Der blev en ftor Forbaufelfe og Forſtyr— 

relſe. Nogle fagde at Thorgils havde fveget Dem, andre, at man ej kunde 

fortænfe bam deri, men den fom ifær fif Skylden, var Sturla. Sturla 

følte dog ligefom en Steen lettet af fit Hjerte, ved at vide fin Brovder- 

føn i Sikkerhed; ban fagde, faa nogle faa hørte Det, at om han end 

havde vidft forud, at Udfaldet vilde blive dette, faa vilde ban dog heller 

bave valgt det fremfor at være Skyld i fin Frændes Drab. Nogle vare 

faa forbitvede, at dDe vilde banke det uffvdige Bud, fom havde meldt 

dem FIborgils's Flugt, men ban pasjede fit Snit under den almindelige 

Forvirring og lob affted. Sturla fagde, at de fik tale hvad de vilde, 

men nu var der andet at beftille end at fidde og holde Snaf; de andre 

fandt ogſaa, at man allerede bavde tøvet for længe; De ſtege Da til Het, 

og vede videre faa burtigt fom muligt. Men de fit et forfærdeligt Vejr, 

med Slud og Storm, og da de fom ned ad Hejden, mødte nogle Spej- 

Dere, De havde fendt i Forvejen, dem med Den ubehagelige Gfterretning, 

at Ølvus-Aaen, fom de maatte over, for at fomme til Kaldadarnes, 

var ufarbar formedelft Meen-Iis. De maatte Derfor opgive ethvert 

Haab om at funne overrumple Gisfur, og vendte om igjen I Det 

frogtelige Uvejr. Paa FIilbagevejen over Hejden døjede De ufigeligt 

ondt, og fom om GSøndagen ned til Repfjabolt, hvor Egil, Gaardens 

forrige Beboer, nu bavde indtaget fin forrige Stilling, og modtog dem 

med aabne Arme. De tilbragte en Dag der, og fik imidlertid Vished 

om at Thorgils bavde taget Vejen nord over FIvidøgra. Det var nar 
turfigviis nu forbi med Thorgils's Herredømme over Borgarfjorden, og 

Ravn, fom allerede før hans Ankomſt til Landet bavde baft meft at fige 

der, ſtjont Thord Kakale bavde beftittet Thorleif i Garde til Den egent 

fige Forftander, fynes nu at bave underfuftet fig Heredet, og Det endog 

med en vis Haardhed. Han og Sturla rede fiden videre veſtober, og lod 

deres Mænd fare hjem, bver til fit, heel ilde tilfreds over iffe at have 

udrettet mere paa dette Tog, hvortil Planen var faa godt fagt, og Be 

avndelfen faa heldig. De troede fig nu intet Ojeblik fitve for Thor— 

gils's Hevn, og Ravn blev derfor paa Stadarbool hos Sturla om Vin- 
tren med en Styrke, der aldrig var ringere end SO Karle, til ſtor Byrde 

for Omegnen, da man faa godt fom maatte vane fra Bønderne for at 

ſkaffe Underhold til Dem alle !). 

Thorgils gjorde imidlertid et Forſog paa, om Det ikke ſtulde 

1) Sturlunga Saga, VIT. 15, jvfr. VIL. 62. 

Mund. Det norffe Folfs Hiftorie. IV. 20 
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funne lykkes ham, fom Kolbein unges Syſterſon, at bage fig faft i Ska- 

gafjorden, og Derved flaffe fig et Slags Gritatning for Tabet af Herve- 

dømmet over VBorgarfjorden. Rigtignok ftod Skagafjorden nu under 

Gisfur, men vi have allerede feet, at Thord iffe havde faa meget til- 

overs for Denne; han troede vel og at finde, at Gisfur iffe havde un- 

Derftøttet ham faa flætfeligt, fom han funde og burde. Biſkoppen felv 

underftøttede hans Plan, og ledjagede ham tredie Juledag til Fluqu- 

myre, hvor Der til næfte Dag fammenkaldtes et Heredsmøde; ber beret 

tede Biffoppen, bvad Sfjebne Thorgils bavde haft, og Brodde, Kol- 

beins Svoger, traadte frem, bad Bønderne mindes deres Kjærlighed til 
Kolbein, og fagde at Det nu var Raad til at faa det Ønffe opfybdt, 

han faa ofte bavde hørt Dem ytre, nemlig at faa en Høvding af Kol 

beins Et. Der blev talt frem og tilbage om Sagen, uden at man 

Dog fom til nogen Beflutning; Planen gif faaledes for det førffe over- 

ſtyr, og Gelffabet vendte tilbage igjen til Hole. Siden fit man Bud 

fra Gisfur, at Denne havde været vel underrettet om Den Fare, der 

truede bam, faa at Navn og Sturla, om De end vare fomne over Aaen, 

iffe vilde have funnet gjøre bam noget. Han lod ogſaa Biffoppen 

bilfe, at ban endelig maatte pasſe paa at Gfagfjordingerne bleve 

bam troe. Dette bebagede iffe Thorgils, da det ganſke frydfede hans 

Plan; ban vovede Dog iffe at fige noget til Biffoppen, men raadførte 

fig berom med fin Ven Aron, Der opholdt fig Denne Vinter hos Bi— 

ftoppen, fom det ovenfor er meldt. - Aron gav ham Det Raad, at vide 

for bver Mands Dør i Skagafjorden med 30 Mand, vg faaledes til 

tvinge fig Herredømmet. Men berpaa vilde dog Thorgils iffe indlade fig. 

Siden efter fom der Bud, at Ravn og Sturla ffulde være i Bente med en 

Hær af 360 Mand veftenfra, vg Rane Kodraansjøn og Eyjulf ligeledes med 

en Flok øftenfra, for at fan Thorgils i fin Vold. Ved Biffoppens, Broddes 

og Paal Kolbeinsføns Indflydelſe fit man i Haft famlet en Deel Folk for at 

møde dem, men fiden vifte Det fig, at Det, i Det mindfte hvad Ravn 

og Sturla angif, var blind Allarm. VBønderne, fom faaledes vare ulej- 

figede til. ingen Nytte, forlangte Hjemlov, og afgjorde imellem fig, at 

De for en anden Gangs Skyld alene vilde forfvare Hevedet, men ikke 

Drage i et fremmed Hered. Alligevel foreflog Avon Hjørleifsføn for 

Thorgils, førend Floffen endnu havde opløft fig, at ban burde benytte 

fejligheden og vide lige los paa Rane Kodraansføn, for i det mindjte 

at ffaffe fig Denne Fiende af Halfen, og Da Thorgils indvendte at Det 

iffe nvttede, fiden Bonderne juft bavde truffet hiin Aftale, erflærede Aron 

bam veent ud for modføs, en Beſkyldning, Thorgils flog ben i Spøg, og 

fom ban beller iffe fortjente. Men Bønderne havde nu engang ikke Lyſt 

til at flaas for bans Skyld, uden i højefte Mødvendighed. Nogle bade 
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bam endog forlade Heredet, da man ellers ikke vilde Lade dem i Fred. Biftop- 

pen, fom indfaa, at der under disſe Omftændigheder ej var at tænte paa for 

Thorgils at vinde nøget Herredømme i Skagafjorden, og fom vel heller 

itte frjøttede om at lægge fig ud med Gisfur for bans Skyld, tilbød fig 

nu at underbandle paa hans Vegne med Ravn og Sturla om Forlig, 

for at ban atter, om muligt, funde fomme til Borgarfjorden. Thorgils 

modtog Filbudet — ban havde egentlig intet andet Valg — og det blev 

tillige beftemt, at Biftoppen feulde fammentalde et Møde af Bønderne i 

Heredet, og tale Thorgils's Sag, om det lod fig gjøre. Thord Hitne— 

fing feulde paa Thorgils's Vegne fedfage Biftoppen, men Thorgils felv 

blive tilbage i Stagafjorden. Biſkoppen tilteaadte ſtrax Rejſen, fljønt 

det var Vintertid og iffe godt at komme frem. Fra Rutafjorden fendte 

han Bud til Ravn og Sturla, at de ſkulde møde bam i Borgarfjorden, 

og Da ban var fommen vver Hejden og ned til Nevfjabolt, fendte ban 

figeledes Bud til Skaalholt efter Abbed Brand, for at ogſaa ban ſkulde 

være tilftede ved Mødet. Navn og Sturla lovede ſtrax at fomme, felv 

femtende, og betingede fig, at belter ikke Biffoppen maatte tomme mand- 

fterfere, devimod maatte gjerne faa mange af Heredsbønderne indfinde 

fig, fom vilde. Modet ftulde holdes paa det fædvanlige Sted, nemlig ved 

Aamorsvadet paa Beftfiden af Hvitaa, Kvndelmisfedag. 

Fil beftemt Tid indfandt Biftoppen fig paa Pladfen, ſtjont Hvit- 

agen var ftor og vanftelig at fomme over, ligeledes famlede Der fig en 

heel Deel Bønder, efter forudgangen Opfordring, og flere fom fiden til. 

Strar efter indtraf ogfan Ravn og Sturla, men gjorde Holdt et Stykke 

Derfra, og vare ej at bevæge til at komme nærmere, førend De havde 

forvisſet fig om at Thorgils iffe lag ffjult i Nærbeden for at fpille dem 

et Puds. Da gik de ben til Biftoppen og bilfede ham, men ban taug, tbi 

De vare endnu under firfeligt Forbud. Efter at man bavde talt lidt om 

ligegyldige Sager, fpurgte endelig Biftoppen, bvad Forlig De vilde byde 

Thorgils. De fvarede at det ej var Deres Sag at byde noget, men fun 

at børe paa bvad Biffoppen bed; De bavde ikke fendt Bud efter Biffop- 

pen og forfangt Mødet, men ban efter Dem.  Biftoppen fagde nu til 

Thord Hitnefing, at ban føulde fremfætte Thorgils's Betingelfer.  Disje 

vare, fagde Thord, at ban vilde have Borgarfjorden i Fred og til ubindret 

Raadigbed, ſaavel fom alt, bvad Kongen havde overdraget bam til For- 

valtning, famt derforuden Erſtatning for Overfaldet paa ham i Stava- 

bolt efter fer Mænds Dom, lige mange opnævnte fra bver Side. De 

ſparede, at man iffe maatte indbilde fig, at de ſkulde ville opgive Bor- 

garfjorden, eller noget andet, dem af Thord overdraget Diftvict, førend 

Denne felv tilffrev dem derom; de erfjendte iFte nogen Ret før Kongen 

til at forordne om Heredernes Forvaltning. Nordmanden Cvftein 
26 * 
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hvite, der var med I Biftoppens Følge, funde ber ikke bare fig for at 

udbryde: ,fligt vovede I not ikke at fige, derfom I fad faa nær ved 

Kongen, føm I nu fidde ved Biftoppen: det fømmede fig bedft for eder, 

at overgive alt til Kongens Forgodtbefindende, og felv atforlade Landet”. 

Men de bade Eyſtein holde fin Mund; han funde være nok faa brav Kjøb- 

mand, men med Forligsmegling bavde ban intet at flaffe; Thorleif i 

Garde var af Thord fat over Heredet med deres Samtykke, og Denne 

Forføjning vilde de forfvare. Nu indtraf ogfan Abbed Brand vg Bøv- 

var i Sø med nogle Bønder; da Abbeden af Biffop Henrik bavde faaet 
at vide, hvorledes Sagerne frode, bad ogſaa ban Ravn og Sturla at 

unde Thorgils et godt Førlig før den Overlaft, ban bavde maattet lide 
paa Stavaholt. - De indvendte, at ban havde brudt Freden i Heredet, 

og flaaet og mishandlet Bønderne. Dette, meente Abbeden, maatte da 

blive Bøndernes egen, ikke Ravns og Sturlas Sag. Ogſaa Bødvar i 

Bø vtrede, at man bavde behandlet Thorgils alt for hardt, og at Der 
vel endnu torde være dem, fom vilde fvige ham, om de funde. Navn, 

fom merfede at Dette figtede til ham, foor op, og fpurgte om Dette var 

alt hvad man bavde at fige angaaende Forliget:  Biftoppen fvarede, at 

ban intet mere havde at fige. Nu begyndte et Slagsmaal mellem en af 

Ravns Mænd og Thord, der gjentjendte. ved hans Side et Sverd, fom 

tilhørte ham, og fom den anden havde bemægtiget fig paa Stavabolt. 
Denne maatte give Slip paa Sverdet, men førft efter megen Modftand, 

og under beftige Ordverlinger paa begge Sider, der endte med at Ravn 

fovede ved Tid og Lejligbed at fade Thord undgjelde for dette. Under 
faadanne Omftændigheder var der ej at tænke paa Forlig, og man flil- 

tes paa begge Sider i heftig Brede. Biſkoppen fom fun med vderfte 

Ned over Hvitaa, Der imidlertid var endnu mere opfvulmet. Abbeden 

fulgte ham til MRevfjabolt, bvor de den følgende Dag, VBlafiusmesfe, 

holdt en bøjtidelig Gudstjenefte, ved bvilfen Abbeden felv prædifede. I 

fin Prædifen berørte han til Sfutning det Kirfeforbud, Biffoppen bavde lyſt 

over Navn og Sturla, og erflærede at ban i alle Dele godkjendte Det 

og bilde have det iagttaget, Dog faaledes at Prefterne ſkulde funne tage 

dem til Skrifte og tillade dem Kirfegang i Fiden mellem Stjertborsdag 

og Altbinget, faafremt de tilftode Thorgils pasjende Forlig. Ved 

denne Forfyndelfe fif Forbudet egentlig førft noget at betyde; Det gjaldt 

nemlig bidtil fun for Henrifs Biffopsdømme eller MNordlændingefjer- 

dDingen, hvortil Ravn og Sturla ej børte, og hvor de for iden intet 

havde at gjøre; nu dDerimod udftraftes det af Brand, midlertidig Be- 

ftyrer af Skaalholts Biffopsdømme, ogfaa til Dette, altfaa til De tre 

øvrige Fjerdinger, og de vare følgelig udeftængte fra Kirfegang over 

Det hele Land. 
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Biſkoppen funde faaledes iffe ved fin Hjemfomft til Hole bringe 

Thorgils nogen tilfredsjtilende Gftervetning, vg Thorgils, fom merkede 

at bans Opbold der med mange Folk forvoldte Biftoppen alt for ftore 

Udgifter, ffjønt Den gjeftfrie Mand felv itfe lod fig forde med noget, 

befluttede at Drage bort, va modtog derfor med Glæde Abbed Brandå 

Tilbud, at fitte til bam paa Sfaalbolt indtil videre: Du ban havde 

været Der en Stund, fit han det faaledes ordnet med fin Fader Bødvar, 

at Denne flottede til en af fine andre Gaarde, Eyre, veftenfor Helgafell *), 

men overflod Fhorgils Stad, hvor ban Hidtil havde boet, og hvor Thor— 

gils nu om Vaaren opflog fin Bolig, idet han tildels maatte laane fig 

frem bos Bønderne for at flaffe fig den nødvendige Befætning. Han 

maatte nu for Det førfte ganſke flaa Tanken om at blive Herre i Borgar- 

fjørden af Hovedet. Et Slags Forføg paa at vife fig fom faadan gjorde han 

ved Althinget, idet ban fendte en Fuldmægtig i fit Sted for at fare med 

Reykholtingernes og Joklemendenes Godord, fom det beed, det vil fige 

repræfentere ham fom Beftvrer af disfe tvende borgarfjordføe Godord, 

men uagtet Gisfur felv og hans Sønner vare paa Ibinget med 700 

Mand, drev Dog Thorleif, Der havde faaet Underftøttelfe af Mavn, det 

fil at nævne alle Dommene for de borgarfjordffe Godord, og det uagtet 

Navn iffe engang var tilftede paa WAltbinget, men fun bande underftøttet 

Sborleif med Folf, og med fin mægtige Indflydelfe.  Gisfur fvigtede 

Thorgils aabenbart. Saaledes havde Thorgils for det førfte udfpillet fin 

Rolle, og maatte holde fig faa qodt ban funde paa Stad, uden at deel- 

tage ſtort i Dagens politiffe Begivenbeder. 

35.  Partterne forandre Stilling. Gisſur forligt med Ravn og Sturla. 

$Hemmeligt Forlig mellem Sturla og Thorgils. 

Aarfagen, hvorfor Gisfur tog fig faa lidet af Thorgils, tvert imod 

det Løfte, ban bavde givet Kongen, var vel for en ſtor Deel, at han 

iffe i fig felv bavde noget tilovers for, eller nogen Tillid til bam, fom 

Sturlung, og derhos nu feneft maatte finde hans Beftræbeffer for at 

gjøre fig til Herre i Skagafjorden højft nærgaaende; men fornemmelig 

maa man Dog tilffrive det den Omftændighed, at Gisfur flet iffe meente 

Det alvorligt med at befordre Kongens Sag, men alene havde modtaget 

bans Beſkikkelſe for Derved des lettere felv at ſkaffe fig felv Magten. I 

1) Dette maa ej forverles med Eyre i UArnarfjorden, Ravns Gaard; det er Eyre 
paa Sydfiden af VBreidafjorden. 
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famme Mon fom ban følte, at Dette lykkedes bam, blev ban ogfaa lige- 

gyldigere for Kongens FInteresfer, eller tog faa at fige Maffen af, og 

Thorgils  bavde vel Den bele Tid forefommet ham alt før ivrig. Af 

Denne Grund begyndte ogfaa Den gode Forftaaefje mellem Gisfur og 

Biftop Henrif at aftage.  Biftoppen, Der ligefom Fborgils var Kon- 

gens Sag bengiven, men meget flogere, havde iffe vanffeligt for at 

gjennemføue Gisfur, og derved opftod en Kulde, fom temmelig fnart 

gif over til formeligt Uvenffab. Det førfte Spor Dertil faa man, Da 

Biffoppen, fom det allerede er berettet, føgte at bjelpe Thorgils til 

Herredømmet i Stagafjorden; Det næfte maaftee, da han føgte at forlige 

ham med Ravn og Sturla, Gisfurs Fiender. Gisſur føgte Derimod 

fiden efter, føm vi ville fre, at fan Ravn og Sturla over paa fit Parti 

mod Thorgils: det bedfte Beviis paa, at ban nu iffe Længer havde an- 

Det end fine egne Interesfjer for Øje. Men ban ventede klogeligt, ind- 

til Thorgils ved fin Fremfufenbed havde gjort fig felv uffadelig for det 

førfte . Han havde midlertid indfeet Nødvendighbeden af at opflaa fin 

Bolig i Sfagafjorden, hvis ban vilde være filter paa at beholde Herre 

dømmet der, enten for fine aabenbare Fiender Eyjulf Iborfteinsføn og 

Rane Kodraansføn, eller for FIhorgils's Filbængere. Til den Ende 
havde ban allerede ftrar efter Julen fjøbt Kolbeins forrige Hovedgaard, 

Flugumyre, af bans Enke Helga Sæmundsdatter, eller vettere af Bi- 

ffoppen, bvem hun bavde overdraget Den, og nedfat fig Der om Vaaren, 

øverdragende fit Forftanderffab paa Sønderlandet til fine Sønner, Hall 

og Isleif. Eyjulf Thorſteinsſon fod ban fige, at ban ikke ønffede bam 

boende i Skagafjorden; og Eyjulf vovede ikke andet end at fortrække; 

ban nedfatte fig paa Madrevalle i Horqaardal, bvor Biffoppen overlod 

bam Gaarden, der egentlig tilbørte den der ftaaende Kirke, til Beboelſe: 

et endnu tydeligere Fegn paa Biftoppens forandrede Sindelag mod Gis- 

fur *). Paa Flugumvre indrettede Gisfur fig meget prægtigt, og førte 

et flørt Huus. Han veed, fom nys nævnt, meget mandfterf til Ibin- 

get, medens fun faa Høvdinger indfandt fig fra De vefilige Hereder, ikke 

engang Lovfigemanden, Olaf Hvitaftald, der frafagde fig fit Embede, 

fom det beed, før Vanhelſes Skyld. Sturla og Ravn fom beller ikke, 

af Frygt for Ufreden, fom man fagde; og Gisfur lod lyſe Sogsmaal 

mod dem og alle dDe øvrige, Der havde været med Dem paa Stavaboltstoget, 

fordi de bande efterftrætt hans Liv. Til Laqmand i Olafs Sted lod 

1) Sturlunga Saga, VIN. 16—18. 

2) Sturlunga Saqa, IX. 1. Dette Madrevalle er den famme ftore Gaard paa 

fyilfen Gudmund den mægtige boede for 250 Aar tilbage, og fom af ham 

er bleven navnfundig. Genere (i 1296) oprettedes et Klofter der. 
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ban udvælge fin Broderføn Feit Ginarsjøn '), bvilktet næften væffer 

Fanfen om, at det ikke var Sygdom alene, fom bragte Olaf Thordsſon 

til at tatfe af; tbi ved Forbandlingerne paa Stavabolt, om hvilke Gis- 

fur viftnok var vel underrettet, bavde Olaf viift fig Thorgils alt for 

hengiven, og, bvad mere er, alt for beredvillig til at forfone ham med 

Fanfen om at underftøtte et Overfald paa Gisfur, til at Denne funde 

være vel ftemt imod ban og ønffe bans Vedbliven i Laqmands-Embedet. 

Men biin Demonftration imod Navn og Sturla ffede Dog nok bovedfa- 

geligt før at gjøre Dem noget bange, og følgelig mere medgjørlige; thi 

endnu i Løbet af Sommeren, ftrar efter Althings-Tiden, begyndte 

Gisfur at indlede Forfoq med dem om Forlig, og De gjorde bel 

fer ingen Vanffeligbeder, faa at det virfelig fom til et Møde mellem 

Dem paa Breidabolftad i Rutafjorden, hvor begge Partier indfandt fig 

bver med 30 Mand. Fra begge Sider fones man at have været lige 

begjærlige efter at fomme til Enigbed, tbi Forliget, fiqes Der, fom vderft 

fet i Stand; Betingelferne bleve endnu iffe afgjørte, Da man enedes om 

at overlade Dette til Abbed Brand. Og for at Forliget endog Funde. blive 

til et virfeligt Forbund, bejlede Hall, Gisfurs Søn, til Sturlas fmutke, 

fun fjortenaarige Datter Ingebjørg, bvis Haand ogſaa ftrar blev ban 

føvet, og Brylluppet beftemt at ftulle ftan paa Flugumyre Vinternat, 

til bvilfen Feſt det faldt af fig felv, at Ravn baade af Gisfur og Sturla 

bleb indDbuden. Altſaa havde den floge Gisfur forftaaet at opløfe det 

farlige Forbund, Der bidtil havde beftaaet mod ham mellem Vefter- 

fandets Herrer vg Nane Kovdraansten faavel fom Eyjulf Tborfteinsføn, 

uden Derfor at have maattet ty til Thorgils's Hjelp.  Partier- 

nes Stilling paa Øen var forandret. Gisfur havde opgivet Kon- 

gens, og Ravn og Sturla Thord Kafales Sag for at møde bin- 

anden paa Halvvejen og forbinde fiq: med bhinanden til Udvidelfe af 

deres egen Magt. Eyſulf Thorſteinsſon og Rane holdt endnu faft ved 

Thords Saq af perfonlig Hengivenbed for bam, men ligeledes uden at 

have Kongens Gavn nærmeft for Øje. De enefte opvigtige Filbængere 

af Kongen var Thorgils, Biftop Henri og Abbed Brand. Hvad Stil— 

fing Finnbjørn Helgesføn indtog, vides fe; ban fones at have boldt 

fig volig i fin Udfant, bvorfra ban maaffee agiterede i den nordlige Deel 

af Øftfjerdingen. Det vilde vel ellers iffe have tynget ſtort i Vegtffaa- 

fen, om ban bavde taget Parti. 

Thorgils ſynes imidlertid at have haft færdeles vanffeligt for at 

fomme ud af Det paa Stad, paa Grund af den Mangde Folk, han 

1) Sturlunga Saga, VIN. 18, 19. Teits Fader Ginar var en Søn af Thor- 

vald Gisfursføns førfte Gyteffab med Jora Kløingsdatter. 
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ffulde underholde; og de Forholdsregler, han maatte gride til, for at 

ffaffe fig Det nødvendige, vare af den Natur, at de maatte væte almin- 

delig Misfornøjelfe. . Hans Venner ønffede derfor meget, at ban kunde 
fømme paa en bedre Fod med Ravn og Sturla, og hans Svoger, Thord 
Hitnefing, opføgte endog denne fidfte, for at indlede Underbandlinger. 

Sturla, der var fredeligt findet og i Grunden intet heller ønffede end at ftaa 

Paa en god Fod med fin Familie, lyttede gjerne dertil; hans ftørfte Be- 
tænfelighed vejfte fig egentlig fun deraf, at ban vidfte, Thorgils vilde 

forlange fvære Boder for Overfaldet, og dette var hans foage Side, 

da ban altid trykkedes af VPengemangel. Ulligevel erflærede han fig vile 
lig til at holde en Sammenkomſt med Thorgils længere ud pan Som- 
meren; Tiden ſkulde fiden nærmere beftemmes. Det tvaf fig nemlig faa 
belejligt, at Ravn Oddsføn hele Sommeren ſtulde opholde fig i de nord 
veftlige Fjordegne, indtil Brykupstiden paa Flugumyre nærmede fig; 
ellers bavde Sturla iffe vovet at indlade fig med Thorgils, af Frygt 
for Ravns Vrede, og felv nu ffede det med den yderſte Forfigtighed og 

i dybefte Hemmeligbed. Der var viftnot dem, fom ogſaa forefloge Thor— 

gil8 at forlige fig med Ravn, og tilbøde deres Megling, foreſtillende 

ham hans liden Evne til at prøve Kræfter med GStorfolf, men herom 

vilde Ihorgils endnu intet høre. Thorgils gjorde imidlertid et Forføg 

paa at fade Borgfjordingerne føle fin Brede, idet han gjorde et Skynd— 

fog til Reykjaholt og føgte efter fin Frænde Gail Salmundsføn, paa 

hvem han var opbragt, baade fordi ban atter havde taget Gaarden i Be- 

fiddelfe, og fordi ban nu ffjønnede at ban Havde fpillet under Dætte med 

hans Fiender. Dog funde han ej finde ham, bvorimod ban fandt den famme 

Mand, fom tidligere havde bragt Ravn og Sturla Gfterretninger om bans 

Beføg paa Stavabolt biin ubeldige Aften, og lod til Straf hugge Haanden af 

ham. Ligeledes overfaldt han en Preft paa Gaarden Sidumule i Nabolaget, 

føm han ogfaa havde mistæntt for at bave ftanet i Ledtog med hans Fiender, 

og fod bans Søn dræbe. Ved faadan uklog Ferd funde han iffe andet 

end opirre Gemytterne mod fig '). Strax efter fandt den aftalte Sam- 

1) Sturlunga Saga, VIN. 19—24. Her fortæfles (Cay. 21) et Eræk af Thor- 

gils, der friller hans Nivdderlighed i et Fart Lys, faa at vi derved endog for 

en ftor Deel forfone o8 med hans Voldfomhed og Ubefindighed. Han reed 

en Dag, for Moro Skyld, med fit Følge til det varme Bad paa Lvfehval, 
hvor en vis Veftar orvesføn borde. Dennes fmukfe Kone Joreid flod juft 
og vaffede. Thorgils tog hendes Haand og begyndte at fjafe med hende; da 

Beftar faa det hjemme fra Hufet, greb han forbitret et Sverd og fiyrtede ud 

mod Thorgils; dennes Folf grebe ham dog ſtrax og vilde mishandle ham, 
men Thorgils fagde, at be ſtulde lade det være, da Manden havde viift at 

han havde Hjertet paa rette Sted, idet han vilde hevne en Forhaanelfe, fom 

han troede var ham tilføjet; dette havde dog fangt fra været hans (Thorgild's) 
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menfomft Sted mellem Thorgils og Sturla, fremdeles i al Hemmelig 

bed, paa en Holme nordligft i Farefjorden '), hvor fun tre Mænd vare 

tilftede paa bver Side. Her fralagde Thorgils fig ganſke den Beſtyld— 

ning, at ban ſkulde bave villet efterftræbe Sturlas Liv, vg beller ikke 

var Sturla længer paaftaaelig i Dette Stykke, faa at Thorgils tydeligt 

not kunde fee, at ban oprigtigt onſkede Forlig. Thorgils foreflog at 

Preften Paal Hallsjøn, en Broder af Sturlas Stigermoder Joreid 

Hallsdatter >), ftulde affige Forligsbetingelferne, men Sturla, fom ikke 

onſkede at gjøre flere end hojſt nødvendigt vife paa, at han var kommen 

paa en god Fod med FIborgils, overlod denne Selvdom. Thorgils be- 

ftemte en temmelig bøj Bod for Stavboltferden, ti Hundreder for Sturla 

alene og fem for bver af De Mænd, han havde baft i Følge med fig; 

Dette var fanledes i alt 210 Hundreder. Sturla fagde intet berimod, men 

advarede Thorgils for bans Fiender, og fysfede bam, idet ban fagde 

ham Farvel. Men ved UAfffeden tog Thorgils bans Haand og fagde: 

„nu bar Du, Frænde, indrømmet mig, hvad min USre fordrede, nemlig 

Selbdom; jeg bar ogſaa paalagt dig en VBovd, der vel ev ſtor, men ikke 

overdreven; Dog, Da jeg veed, at du ikke har flere Penge, end du vel be- 

høver, vil jeg ifte at Denne Gjeld ſkal ftan os imellem, og eftergiver Dig 

den Derfor ganffe, faa at bverfen jeg eller mine UArvinger ffulle funne 

førdre Den, bvorledes end vort Forhold fenere bliver”. Sturla taffede 

ham færdeles for Dette Frændffabs- og Venſkabs-Stykke, og De indgif 

endog et Forbund med binanden om at underftøtte hverandre gjenfidigt 

af al Magt. Derpaa vendte Sturla tilbage, efter at have beføgt Den før 
omtalte Paal Preft, for at funne foregive, at Den hele Nejfe fun var 

føretagen i Dette Øjemed 3). 

Ved denne befynderlige, hemmelige Overeensfomft, der i Ordets 

egentlige Forftand fan faldes en Familietractat, bavde Sturla og Thor— 

gils fluttet et perfonligt Venftabs- og Forfvars-Forbund, Der, faa vidt 

man fan ffjønne, iffe ffulde have noget med Deres politiffe Forhold at be- 

ftille. 3I det mindfte opgav iffe Thorgils Derved fin Henqgivenbed for Kon- 

gen eller - følnede hans Iver for at befordre Kongens Interesſer, lige 

faa fidet føm Sturla opgav fin Forbindelfe med Ravn og Gisfur. Men 

Sagen var Den, at De blotte perfonlige Beftvæbelfer for nogenledes at 

Mening; han bad Veftar endelig iffe at tro noget faadant, og frjenfede ham 

en Øre fom Tegn paa fin Agtelfe for hans Rafkhed. 

1) Dette var em af de faafaldte Eldholmer føndenfor Havfjord-Aaen ved Hnap- 

padal firar nordveftenfor Hitardal. 

2) Om Joreid Hallsdatter og Ingemund Jonsføns Forføg paa at bortføre hende, 
fe Sturlunga Saga IV., jvfr. ovenfor IV. 855, Moten. 

3) GSturlunga Saga, VIN. 24. 
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holde fig oppe bos De mindre mægtige Hovdinger trængte de mere 
overordnede politiffe Henfon ganffe i Baggrunden. Ogſaa for Thorgils 
gjaldt det, førft at ftaffe fig et ſikkert Fodfæfte, førend han paany fred 

til at agitere for Kongen. Den enefte, der harde været i Stand dertil, 

om ban havde villet, var Den mægtige Gisfur, men ban havde nu fun 

fin egen Magts-Udvidelfe før Øje. Dette indfaa nu ogſaa De øvrige 
Høvdinger ganſke fart, og man feer tvdeligt, at ingen af dem, ej en- 

gang De, fom ffulde være nærmere forbundne med ham, bavde noget 

tilovers for bam, men at han, om end ikke badedes, fan dog i det mindfte 

frogtedes af alle, og at det hos de flefte mere var Denne Frygt, eller de 

færegne Omftændigbeder, bvori De befandt fig, Der bindrede dem fra at 

tage aabenbart Partt mod ban, end Hengivenbed for ham felv eller Fol— 

figffab i politiffe Anffuelfer.  Affagte Fiender vare paa Denne Tid egent- 

fig fun Gisfur Iborvadsføn og Eyjulf Fhorfteinsfon, faavel fom Ravn 

Oddsføn og FIborgils Sfarde. Efter Disfe Hovedmænds indbyrdes 

Stilling til binanden rettede De øvrige Forbod fig. Sturla, bvis Fa- 

miltebengivenbed Drog bam til Fhorgils, medens han for en ſtor Deel 

var afbængig af: Ravn, vovede derfor iffe offentligt at være fig fit For- 

fig med biin befjendt, fan meget mere fom han Derved maaftee ogſaa 

vilde bave gjort fig mistenkt hos Gisfur. At Sturla føgte nærmere 

Familieforbindelfe med Gisfjur, fom ojenſynligt for en ſtor Deel deraf, 

at ban følte Ravns Overlegenbed og Herredømme i Veftfjordene fom en 

trykkende Byrde, og Derfor gjerne føgte Lejlighed til at ſkaffe fig andre, 

mægttge Benner, bvis Indflydelſe funde gjøre ham mere uafbængig; Der- 

før nærmede ban fig og faa meget bellere Thorgils, fljønt endnu fun 

femmeligt. — Navn Derimod, fom var Veſtfjordenes egentlige Herre, 

funde Derfor iffe med Ligegyldighed betragte hans vorende Magt, og 

hans Forligsflutning med Gisfur var fun en Gftergiven for Øjebliffetsg 

Nødvendigbed, uden at være oprigtigt meent. Endelig vare Tborgils og 

Gisſur ſelb, fom vi bave feet, fangt fra at funne foldes gode Venner og Fore 

bundne, ffjønt Det endnu iffe var fommet, og paa Grund af Forboldene 

iffe engang vet vilde funne fomme, til Fiendtligbeder imellem Dem. Hvad 

Der faaledes beftemte Høvdingernes indbyrdes Forhold, og anvifte enhver 

fin Mads, var altfor fornemmelig Eaennvtte og indbyrdes perfonlige 

Antipatbier; naar man undiager De fan Trak af Familiebengivenhed, 

varmere Foølelje og Wdelmod, fom Sturla Thordsſon vg Thorgils 

GSfarde lagde for Dagen i deres Forhandlinger med binanden, møde Vi 

ellers fun fold, beregnende Egoisme og allehaande flette Fendenfer; over- 

hoved faar man Det meeft afjtrætfende VBillede af Sadeligheds-Til— 

ftanden i Landet. Tro og Love agtedes ikke mere; Redelighed traadtes 

under Fødder, alles Hænder vare løftede imod binanden indbyrdes: fort: 



1253. Jelandffe Begivenheder. * latter lagte mod Gisfurs Liv. 315 

Anarchiet berffede i den fuldefte Udſtrekning og med alle fine uadffille- 

fige Følger. Vi ville ftrar fee endnu mere igjnefaldende Beviſer derpaa. 

36. Eyjulfs hemmelige Planer mod Gisjur. Ravns Troløshed. Bryl— 

luppet og Branden paa Flugumyre. 

Eyjulf Thorſteinsſon vor, fom vi vide, Gisfur Thorvaldsſons af 

fagte Fiende, og funde ifærdetesbed iffe glemme bam, at ban havde jaget 

bam fra Sfagafjorden. Han brandt af Længfel efter at tage Hevn for 

dette, og Da vi finde, at han mere og mere nærmede fig Biftop Henrik, 

og at der fnart endog dannede fig et færdeles nøje Venſkab mellem Dem, 

ftjønt der nys forben havde været et faa beftigt Fiendſkab mellem dem, 

fan man vanftelig tilbagebofde den Formodning at ban og Biffoppen 

temmelig tidligt bave aftalt Planer mod Gisfurs Li0; flere Omftændigheder 

beſtyrke dette. Desuden ophidſedes Eyjulf mod Gisſur af fin Huftru Thurid, 

der fordrede at ban ffulde tage Hevn over bendes Fader Sturlas Bane- 

mand *), faavel fom af Kolbein Gran og Ute Jngemundsjøn, der nu 

havde taget deres Filhold bos ham. Man fynes temmelig tidligt at 

være kommen overens om at benvtte Den Lejligbed, det foreftaaende 

Bryllup paa Flugumyre tilbød, til at prøveet lumff Overfald paa Gisfur, 

og med Henfyn bertil lagde man nu fine Planer. Brylluppet ffulde fraa 

Søndagen den 19de Oetober, og Gisjur gjorde vverordentlige Forbere- 

delſer dertil, for at det ſkulde blive faa prægtigt fom muligt. Han indbod 

en Mænade Bønder fra Sfagafjorden og Evjafjorden, foruden Dem, der 

ffulde komme med Sturla og Ravn veftenfra, og med hans Sønner fønden- 

fra. Hall bavde aflagt et Beſog bos fin Trolovede, der opboldt fig 

hos Mormoderen Joreid paa Sælingdalstunga og udftvredes vigeligt, 

faavel af bende, fom af Faderen Sturla, hos hvem Hall ligeledes ted 

famme Lejlighed tilbragte nogle Dage I bedfte Belganende. Efterhaan— 

den begyndte De Indbudne at ſamle fig i Stagafjorden, uden Dog ftvar 

at begive fig til Flugumyre, bvor De ført ſkulde fomme Loverdag Aften. 

Ratn tog ind paa Videmyre. Her fit ban et Beføq af Evjulfs Bro— 

1) Thurid var en uegte Datter af Sturla; hendes Moder var Vigdis Gilsdat— 

ter, Sturlunga Saga IV. 36. Vigdis, fom fenere var gift med en anden 

Mand ved Navn Ufeig, opholdt fig med ham hos Eyjulf, da ogſaa de paa 

Gisfurs Befaling havde maattet flytte fra Sfagafjorden. En ſmuk Helligdag, 

fortælles der, da Gyjulf og de øvrige fad ude paa Gaarden og talte fammen, 

fpurgte Gyjulf Svigermoderen for Spøg: ,hvorfor mon Gisjur iffe vilde 

have dig boende i Skagafforden?“ Datteren Thurid, hans Huftru, tog firar 

Ordet og fyarede: ,fordi han troede enhver gammel Kjerling ligere til at 

hevne min Fader end dig, der mangler Mauds Mod vg Hjerte”. Eyjulf 

fyarede intet, men blev blodrød. 



316 Haafon Haafonsføn 

der Asgrim, Der uden videre aabenbarede bam, at Eyjulf og Rane Kov- 

raansføn agtede at overfalde Gisfur og hans Sønner umiddelbart efter 

Brylluppet og brænde ham inde, om de ikke funde faa bam fældet paa 

anden Maade. Asgrim anmvdede Ravn i deres Navn om at gaa i 

fedtog med Dem, faalede8 at ban med fine Mænd paa et givet Tegn 
ffulde ftyrte over Gisfur inde i Hufet, medens de andre angrebe udenfra. 

At Gisjurs Fiender faaledes vovede at henvende fig til Navn, der ej 

alene nys batde fluttet Forliq med Gisfur, men nu endog var en af 

hans Gjefter, vifer notfom at de fjendte fin Mand, og iffe tvivfede om 

at hans Had til Gisfur var fterfere end hans Nedelighbed:  Maaftee at 

der endog bavde fundet foreløbige, bemmelige Fimærmelfer Sted mellem 

Eyjulf og Navn, og at man nu fun nærmere ryffede ud med Sproqget. 

Ravn misbilligede vel, figes Der, en faa rædfom Plan, og vilde felv, 

fom Gisſurs Gjejt, ikke have noget Dermed at ſkaffe, men han fovede Dog 

at bofde reen Mund, hvilfet jo i Virfelighbeden var det famme fom at 

underftøtte Mordbrænderne. — Gisfur vifte Denne Gang ifte fin fædvan- 

fige Forfigtiqbed. Han fones at bave følt fig aldeles tryg i VBevidfthe- 

den om fin Magt og det beldige Udfald af fine Underhandlinger, lige 

fom det ogſaa lader til, at bans Glæde over det gode Giftermaal, hans 

Søn gjorde, og Den Fred og Enighed, fom denne Forbindelfe vilde op- 

rette mellem De fo bidtil faa fiendtlige WEtter, Haufadals-YEtten og 

- Sturlunga-tten, var aldeles uffrømtet og Derfor maaſkee forledede ham 

til at betragte alt med mindre mistænfelige BLE end fædvanligt.  Lo- 

verdag Aften indtraf Gjefterne, I alt meget over 120, og fandt den ber- 

figfte Modtagelfe ). Da alle vare fomne til Sæde, ftod Gisfur op, 
bevidnede fin Glæde over at fee Landets bedfte Mænd forfamlede under 

hans Fag i Fred og Enighed, efter at De mange og ſtore Stridigbeder, fom 

forben bavde berffet imellem dem, nu beldigviis vare bilagte; han ben- 

vendte fig færftilt til Sturla og Navn, idet ban udtalte Det Haab, at 

Forliget, fom nys var fluttet mellem Dem, vilde blive godt overboldt, 

og at Dette Gjeftebud fuldfommen vilde befegle det gode Forbund og Svo- 

aerffab; for Sikkerheds Skyld vilde ban Dog, tilføjede ban, fætte Grid 

meffem alle dDe Filftedeværende, og faaledes fremfagde han nu Den gamle 

bøjtidelige Gridsformular. Den følgende Dag, fom var den egentlige 

1) 3 Sturlunga Saga berettes vidløftigt, hvorleres Benkene vare ordnede, og 

hvorledes Gjefterne vare frilfede til Sede. Der er meget, fom i mindre 

Maaleftof minder om Kroningsgildet 1247, og man feer i det mindjte, at den 

gamle Skik med de to Rader Bænte i Skaalen og Ildfted Å Midten nu var 

affagt. Her var der fer Rade Bæenke og enda en Deel Stole, langt fra Kirfen. 

Man havde Lamper eller Lyfefroner, hængende i Tagst. Skaalen var 26 Ulen 

fang, 12 Alen bred. 

| 
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Højtidsdag, fad Isleif, Gisfurs anden Søn, og Ravn ved Siden af 

binanden, drak fammen af eet Sølvfar, og fysjede binanden for bver 

Gang de drak binanden til. Og Dette funde Ravn gjøre uden at lade 

fig merfe med det mindfte, uagtet ban vidfte, at Fienderne allerede lurede 

i Nærbeden, og at den unge Isleif, fom ban fysfede og vifte faa me- 

gen Venligbed, om faa Dage maaſkee vilde ligge begraven under det ned- 

brændte Hufes Ruiner: Man bavde i Sandbed allerede drevet Det vIDE i 

Falſkhed og Forftilleffestunft Der paa Øen. Sturla derimod vidfte om 

intet, og var aldeles uſkyldig; Fienderne havde ikke vovet at benvende 

fig til bam. Gieſtebudet, Der beffrives fom det bedfte, der i de Fider 

havde været boldt paa Øen, vedvarede endnu om Mandagen; Da fom 

den forben omtalte Ave Jngemundsføn, og berettede Ravn fuldftændigt 

Mordbrændernes Hele Plan, uden at dog Ravn derved fandt fig opfordret 

til at aabenbare noget; det enefte, ban vørede, og bvorved ban maaffee 

troede fin Samvittiqbed frelft, var, at ban ved Uffteden, Da ban Man- 

Dags Aften filde veed af Gaarde, og Gisſur førærede bam et Par gode 

Hefte, bad bam tage fig ivare. - Men da Gisjur fpurgte bam, om ban 

Da vidfte noget beftemt, ban føulde tage fig ivare for, gav Ravn fun et 

undvigende Svar, og veed bort. Gisſur vifte fig i den glade Stemning, 

fom nu befjælede ham, ogſaa meget venlig mod Are, uagtet ban børte til 

bans Fienders Parti, bad bam at beføge fig og fagde at de not ſtulde 

fomme til Forlig. Ogſaa Are fandt fig paa Grund beraf foranlediget 

til figefom at lette fin Samvittigbed, idet han gav Gisfur Det tvetydige 

Svar: ,tvibl aldrig om, at vi frulle aflægge Dig et Beføg; I alle 

Fald føulle bverfen jeg eller Kolbein: Gran være Hos Eyjulf, bvis 

dette ikke ſterr.“ Men bverfen Gisjur eller nogen anden forftod Hen- 

tydningen. Navn bavde til en af Gjefterne ladet fig forlyde med, at 

Der fnart vilde fpørges Ufred, men ingen grundede nærmere Derover. 

De flefte Gjefter vede bort om Firsdagen, blandt dem ogſaa Sturla. 

Isleif føulde ogfaa Have rejft, men hans Hefte vare endnu ikke færdige. 

Eyjulf og Nane havde imidlertid famlet Folt, i alt 42, hvoriblandt 

tredive i Ringbronjer. Det forftaar fig, at Kolbein Gran og Ure vare 

med, Derimod vægrede bans Broder Bjørn og flere famvittighedsfulde 

Mænd fig Derved. Det var mange, fom endnu ikke vidfte at Toget gjaldt 

Flugumyre, og at man tænfte paa Mordbrand; derfor bleve flere beel 

ilde tilmode, Da Evjulf, .efter at de vare fømne ned i Skagafjorden, 

befjendtgjorde fit Forebavende; mange, beder det, fandt det flemt baade 

at følge med og at vende tilbage. Det lykkedes dem Firsdags Nat at 

fomme ind paa Gaarden, førend de tvende udfatte VBagtmænd bleve dem 

var; Den ene lob bort til en Gaard i Nabolaget for at gjøre Alarm 

og faa Folk til, den anden fiyrtede ind i Hufet og faldte alle Mand 
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til Baaben, men blev baardt faaret af Kolbein Gran, fom ſtillede fig i 

Døren, ligefom ogſaa De andre Udgange i en Haft bleve befatte.  Gisfur 

og hans tre Sønner faavel fom tolv andre Mænd fik fat paa fine VBaa- 

ben, ligefom De ogſaa fit ftængt alle Udgangsdørene, paa een nær, faa 

godt, at Fienderne iffe funde bryde dem op; fanledes havde de fun een 

Udgang at foørfvare, og værgede fig ber faa tappert, at Ungriberne ingen 

Bej funde fomme. Da Gyjulf mertede dette, tog ban fin FIifflugt til 

Det fidfte Middel, Ifdspaafættelfen.  Hufet ftod fnart i lys Lue, og 

NRøgen var nær ved at fyæle Dem, føm vare Derinde.  Gisfur og flere 

maatte fægge fig næfegruns ned paa Gulvet for at Drage Aande; een, 

fom faa ved hans Side, hørte Da, figes Der, at ban bad til Gud om 

Hjelp faa bejtideligt, fom ban aldrig før havde børt nogen Bøn udtalt. 

En af Gisfurs Mænd, Gisjur Glade, ftod i et venffabeligt Forhold 

til Kolbein Gran, og De havde aftalt, at de gjenfidigt ſkulde give bin- 

anden Grid, om Den ene fom I et faadant Forhold til den anden, at 

der funde blive Fale derom. Kolbein mindedes nu Dette Løfte og bød 

bam Grid.  Gisfur fagde at ban ej vilde modtage nogen Grid, uden 

at ban funde tage endnu en med. Han tænkte vel paa Gisſur Thor— 

valdsjøn felv. Kolbein fvarede at ban-funde vælge bvem ban vilde, 

fun iffe Gisjur og bans Sønner. Bag Gisfur Glade ſtod imidlertid 

Gisſur Thorvaldsſon, underftøttet af fin Hufteu Groa, og benyttede Ddisfe 

faa Ojeblik til at føle fig noget af og Drage frift Luft; ban tænkte 

endog paa af benytte Lejligbeden til at pasje fit Snit og løbe ud, men 

det lykkedes ham ej, og ban gif længer ind for at forføge fin Lykke paa 

et andet Sted, efter at bave fagt Groa et ømt Farvel. Imidlertid 

fom ogſaa den unge Brud, Ingebjørg Sturlasdatter, til, ſmuk og ftatelig 

at fee til, frjønt fun i fin Natdragt. Groa blev glad ved at feer at hun 

par i Live, og fagde at de ſkulde dele Skjebne med binanden; men da Kol- 

bein Gran børte Ingebjørg nævne, tilbød ban hende ftrar at gaa UD. 

Hun vilde iffe, fagde figeledes hun, bvis bun ikke fil Lov til at tage endnu 

en med. - Dette negtede Kolbein bende, men Groa bad hende at modtage 

Filbudet alligevel; felv vilde hun fede efter en liden Dveng, fin 

Svfterføn, fom hun favnede. Medens Ingebjørg endnu betænkte fig, 

føb Kolbein Gran ind i det brændende Huus, tog bende paa fine Arme 

og bar bende til Kirfen.  Sandfynligviis havde ban vel og ladet Groa 

flippe ud, men imidlertid blev Ilden faa ſterk, at hun ej funde freljes. 

Dog var der nogle, fom paaftode at en af Mordbrænderue fødte bende 

ind i Ilden, da bun vilde ud; man fandt i det mindſte fiden bendes 

Liig ftrar ved Udgangsdøren. Hall Gisjursføn vilde ogſaa føbe ud af 
Den famme Dør, for bvilfen man nu bavde fat et Bord. Han hop— 

pede over Bordet, men fif i det famme et dybt Hug I Hovedet og et 
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andet i den venſtre Fod, fan den næften gik af. En Munk fra FIveraa, 

Der havde været med i Brykluppet, og faaet Lov til at flippe ud, tog 

et Skind, lagde Det under ham, og flæbte ham Derpaa til Kirken, 

hvor ban Dog fun levede faa Timer. Umiddelbart efter Hall vilde den 

gamle Arne Beift, Snorre Sturlasjøns VBanemand, løbe ud, men blev 

bængende med Fødderne i Bordet og faldt. Paa Spørgsmaalet, hvo 
Det var, navngat ban fig ſtrax, Da ban, fom ban fagde, itte agtede at 

bede om Livet, naar Hall fag blødende af Ulivsfaar. „Hvo mindes 

nu iffe Snorre Sturlasføn!” raabte Kolbein Gran, og gav ban Bane- 

faar, idet ogfan Ave Ingemundsſon og flere hugg til ham. Idet famme 

faldt Staaken ned, og blandt De mange fom begroves under De bræn- 

dende VBjelfer, var ogſaa Isleif og Ketilbjørn, Gisjurs tv andre Søn- 

ner. Imidlertid bavde Gisfur felv frelft fig paa en vidunderlig Maade. 

Ledfaget af fin Frænde Gudmund Offe, der fagde at ban ifte vilde frit 

fe8 fra bam, fom ban til det ſaakaldte Skyrbuur eller Melfeboden, der 

endnu ej bavde fattet ID. Her bad ban Gudmund forlade bam, Da 

han nu fettere troede at funne bjelpe fig alene, end felv anden. Gud— 

mund føjede bam Dderi, fom ud i Selftad med en Preft, vg fik beholde 

Livet. Gisſur faftede Brynjen og Staalbuen af fig; ved at fee fig om 

i Buret opdagede ban et fort Kar med Skyr (tyk Melk) der flod paa 

Stokke, og nede i Jorden under det, næften fljult Deraf, et mindre fuldt 

med Syre (fuur Kjeldermel). J Dette mindre Kar fleeg ban ned, 

efter at bave fajtet Sverdet op I Det førre, ſaaledes at Melfen ganſke 

Dæffede det; Der var fan vidt Rum under Dette, at ban funde faa flemt 

fig imellem, og fatte fig Da i fine bare Linflæder, paa Hug, ned i den 

kolde Svre, der naaede ham lige op til Broftet. Han havde ikke fiddet 

fænge, førend ban hørte Folk nærme fig; ban funde endog børe Dem 

tale om, at bvis de fik bam fat, ffulde Nane, Kolbein og Ave Ingemunds— 

føn give ban VBanefaar. Strax efter fom De ind med Lv8, og ledte 

bøjt og favt; tre eller fire Ganqge ftat de endog med Spyd ned I Karet, 

bvor ban fad, og firejfede bam deels par Hænderne, fom ban boldt før 

Maven, dDeels paa Knæerne; enkelte paaftode, at Spydet havde rørt ved 

noget, bvad Der nu var, andre negtede Det, men tilfidjt, efter to Gange 

ſaaledes at bave ranfaget Det hele Buur, gif De bort igjen, uden at bave 

opdaget bam. Han fortalte fiden, at uagtet ban tidligere fralv faaledes 

af Kulde nede i Syren, at det flvalpede i befe Karet, ffalv han Dog 

iffe det mindffe, faa fænge de ledte efter ham. Saadan Magt havde 

Gelvbevarings-Dviften. — Strar efter lavede Mordbrænderne fig til at 

Drage bort; Det var allerede i Dagningen, og man funde hvert Øjeblit 

vente at Herredsfolfene vilde fomme til. Nogle faa af Gisfurs 

Mænd fit endnu Grid, hvorpaa De flege til Heft og vrede af Gaarde. 
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Den, fom reed fidft, vendte fig om, og faa en Mand blive ledet til Kirken, 

i bvilfen han troede at fjende Gisfur, ban vilde derfor at man ffulde ride 

tilbage for at underføge defte; men De andre fagde, at ban maatte tage 

Feil, og Raadet blev itte fulgt. Det var virkelig Gisfur, thi han 
havde førmedelft Kulde ikke funnet holde det [ænger ud i Syren, og 

maatte Derfor føge til Kirken tidligere end det egentlig var tjenligt for hans 
Gitferhed. Men hans Fienders alt for fore Tryghed frelfte ham. Han 

var meget forfommen af Røg og Kulde, men man anvendte alle mulige 

Midler for at varme ban, faa at han fnart fom fig. Han bar ogfaa 

fin Ulykke med rolig Fatning, fljønt han var haardelig prøvet, thi hans 
SHufteu, fom ban elffede bøjt, og hans tre baabefulde Sønner vare 

dræbte eller indebrændte; han flod ganføe alene tilbage, uden Hujtru, 

uden Børn; Dertil var hans bele prægtige Gaard, den vpperfte i bele 

Skagafjorden nedbrændt i Bund og Grund med mange Koitbarheder. 

Man regnede i Alt, at der omføom 25 Menneffer ved Branden. Dog 
var ban nær bleven overvældet af fine Følelfer, Da han den følgende 

Dag, ledfaget af Paal Kolbeinsføn paa Stad og en heel Deel andre 

Bønder, begav fig til Brandftedet for at lede efter de Omfomne, og Lev- 

ningerne af bans Hufteu Groa og hans Søn FJsleif bleve baarne ud 

til bam. Af Groa var fun Bryftet tilbage; Jsleif var næften ubrændt 

men ligeſom ftegt inde i fin Bronje. „Her, Paal Frande,“ fagde 

Han, ,fan du fee min Søn Isleif og min Huftvu Groa," og vendte 

fig bort å det famme, men Paal mertede at Jaarerne tvillede ligeføm 

Haglførn ned over bans Unfigt. kg! 

Denne Vegivenhed gjorde megen Opfigt, og der vejfte fig ſtor 

Forbiteelfe over Mordbrænderne. Thi om man vel ellers iffe yn— 

dede Gisfur, faa fandt man dog den lumſke Maade, bvorpaa De havde 

qaaet frem, vderft ffjendig.  Havde de end, naar galt fulde være, vir- 

felig faaet udryddet Gisfur med hele hans Huus, faa funde man dog have 

fagt, at alt Stof til fremtidig Ufred for det førfte var bortryddet, men felv 

heraf funde de ikke vofe fig, tiden det var lykkets Gisfur at undkomme, 

thi det var let at fljønne at han nu iffe vilde lade Sverdet hvile. Et 

ubyggeligt Indtryk gjør det under disfe Omftændigbeder at fee, hvorledes 

Biftoppen ved fin Ferd tydeligt gav tilfjende, at ban billigede Foreta- 

gendet, om ban end iffe, hvad vi Dog, fom oven bemerfet, anſee for Det 

vimeligfte, ligefrem fra førft af bavde været med at fætte det Å Gang. 

Thi Mordbrændernes  førfte Fart umiddelbart fra Brandſtedet var lige 

til Hole, bvor Biftoppen modtog dem med aabne Arme og føvar gav 

dem Ubfolution før deres Handling. Her traf de ogſaa Ravn Ovdsføn, 

der nu ganffe tog Maften af og flog fig fammen med dem, ja endog 

paa en vis Maade ftillede fig i Spidfen for dem fom Anforer. Endnu 



1253. Islandſte Begivenheder.  Gisjurs Frelfe og Hevn. 321 

medeng De vare paa Hole, erfarede De at Gisjur var i Live; flere vilde 

endnu iffe tro Det, men Da de bleve fuldfommen vverbevifte om at det 

virfelig forboldt fig faa, bleve mange, fom det fortælles, taufe og al- 

vorfige, og Navn fagde, at Det nu gjaldt at tage, fig ivare.  Gisfur 

havde imidlertid famlet Folk, og nogle foreflog ham endog ſtrax at fætte efter 

Mordbrænderne og angribe dem paa Hole, men han fvarede, at om han 

end aldrig føulde faa bevnet fig, vilde han Dog ikke forgribe fig paa Bi- 

ffopsftolen. Denne Gisfurs Ugtelfe for Kirkens Hellighed, i Forbin- 

delſe med Den Medlidenbed, bans ftore Ulykke vokker bøs os og Den 

Harme, vi føle over Mordbrændernes Ferd, bidrager unegtelig til at 

ftemme os gunſtigere for ham end bidtil, og lader uvilkgarligt hans tidligere 

Ferd mod Sturlungerne, ifær mod Snorre, træde noget i Baggrunden. 

Hans hele Optræden og Handlemaade fynes nu mindre egennyttig og mere 

vidderlig end før, maaffee fordt den ubyre Sorg virkelig til en vis Grad 

havde lutret bans Sind, maafkee og fordi han ſtod ene i Verden, og 

iffe lenger bavde Sønner, der funde avve og vedligeholde Det Herredømme, 

føm det ved bans Beftræbelfer maatte lykkes ham at grundlægge *). 

37. Gisſur føgsr at hevne fig, fættes i Ban, og Drager: til Norge. 

Det foritaar fig af fig felv, at Gisjurs førfte Søvidt, da ban fom 

nogenlunde til Kræfter, var at famfe Folt og drage ud for at opføge og 

ftraffe Mordbrænderne. Med 600 Mænd, hvoraf mange fra Sønder- 

fandet, gjorde han et Tog over til Gyjafjorden, og plyndrede paa Mord- 

brændernesg Gaarde og navnlig paa Madrevalke, hvor han blev fiddende 

en beef Uge, og hvor alt det Koæg, Evjulf ejede, blev flagtet*); men 

ban fit fun een Mordbrænder, og Det ikke engang en af AUnførerne, tagen 

af Dage: de øvrige, tilligemed Navn, flogtede fil den ude i Eyjafjorden 

figgende Riis. Herfra indledede de Underhandlinger gjennem Abbed 

Gvjulf i Iveraa, og Andres, Sæmund Jonsføns Søn, og tilbød at 

undergite Den bele Saq Kong Haafons Dom. Fil nogen endelig Be- 

ftemmelfe fom det Dog ej, men Der blev fluttet Stilftand med Grid for 

) Sturlunga Saga, IX. 1—5.  Branden paa Flugumyre er her færdeles godt 
beffreven. En Dverfættelfe deraf findes I  Norff Folfefalender” for 1848. 

?) Ogfaa paa Geldingaholt i Gtfagafjorden, hvor Eyjulfs Syfter nu boede, 

havde Gisfur i nogle Dage flaaet fig ned med 300 Man», fortæret alt, 
hvad der fandtes af Madforraad og flagtet alt Kvæget. Paa em Gaard i 

Gyjafjorden, hvor der ligeledes blev plyndret, heder det ,at Der var Rigdom 

og Belftand da man fom, men Mangel og garn da man drog bort.” 

Mund. Det norffe Folks Hiftorte, IV DÅ 
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Vinteren, og til ftørre Sitferhed blev det afgjort, at Høvdingerne for 

Mordbrænderfloffen i den Tid ej ſkulde forblive pan Deres Gaarde, eller 

have fuldkommen Frihed til at flutte fig fammen naar de vilde, men 

derimod fordeles til Opbold paa Steder, Der faa temmelig fjernt fra 

hinanden indbyrdeg, uden at maatte forlade disfe, førend Filladelfe der- 

til blev given. GSaaledes føulde Gyjulf være hos Finnbjørn paa Gren- 

jadarftad, Rane paa den lille Flats, pderft i Stjalvandebugten, Kolbein 

Gran hos den før omtalte Thorvard Fborarinsføn, der nu boede paa 

Hov i VBaapnafjord, og endelig Ravn, der nu ganffe regnedes i Mord- 

brændernes Tal, bos fin Kones Morbroder, Den nys nævnte Andres 

Sæmundsføn, Der boede paa Skard, fydligt paa Øen. Denne Beftem- 

meffe blev ogfaa tagen til Følge, og en Deel af VBintren, fom Gisfur 

tilbragte paa Gaarden Aas, paa Hegranes, gif derfor roligt ben. Lidt 

før Juul havde Gisfur ogfan en Samtale med Fhorgils Skarde, Der 

paa Abbed Brands Anmodning gjørde en fort Nejfe til Hole for at 

fade fig førifte af Biffop Henvit i Anledning af fit Tog til Sidemule og 

Det Der begangne Drab; ban og Gisjur mødtes, figes der, paa Flugumyre, 

og De talte fænge og vet venffabeligt fammen og ffiltes ad i af Somme— 

fighed, uden Dog at vife binanden fuldfommen oprigtig Jillid. Dog havde 

de nu ganffe fælles Fiender og maatte Derfor ogfaa i Det væfentlige have 

fælles Interesjer 1). 

Noget efter Juul (1254) bragte Gisjur i Grfaring, at Mordbrænderne 

iffe famvittiqbedsfuldt overholdt det Tilſagn, de havde givet, og at navnlig 

Kolbein Gran efter et fort Ophold i VBaapnafjorden atter var fommen 

tilbage til Eyjafjorden, bvor ban bavde fit Tilhold paa en af De oberſte 

Gaarde. - Denne Gfterretning var Gisfur egentlig fjærfommen, tdi ban 

funde derved ligeledes anfee fig løft fra fit Tilſagn, og ſaaledes atter ſkride 

til at føge Hevn. Han famlede ogfaa i Haft en Deel Folk, fom ganffe 

uventet over til Gvjafjorden, brød ind paa flere Gaarde, og fik fat paa 

fer af Mordbrænderne, fom ban” alle lod drabe; tilfidft fandt han 

Kolbein Gran felv paa Gaarden Eſpehol, bvor ban bavde ffjult fig bag 

dDe paa Veggen bængende Fapeter, og fik bam tagen af Dage efter et 

overordentligt tappert Forfvar.  Foruden Kolbein blev ogſaa endnu en 

af Mordbrænderne, der tilfældigviis var fommen til Gaarden, aflivet. 

Da Eyjulf og de øvrige Mordbrændere fif alt Dette at høre, vpløftede 

de et fort Raab, og paaftod at Gisfur havde brudt Stilftanden.  Gisfur 

dDerimod meente at netop De andre havde brudt Den. Men Biftop Henrik 

tog Mordbrændernes Parti, og fatte Gisjur og alle dem, der havde været 

med ham, i Ban fom Gridnidinger (Forligsbrodere), faaledes at der ej 

1) Sturlunga Saga, IX. 7. 
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ftulde vinges eller fonges Mesje, hvor de vare tilftede.  Gisjur gjorde vel 

Biffoppen Foreftillinger, og beflagede fig over at ban faa ivrigt funde holde 

med Mordbrænderne, men Biftoppen blev ved fit, og for at undgaa alt 

for ftore Ubebageligbeder fandt Gisfur det omfider randeligft at Drage over 

til Sønderlandet med de flefte af Dem, der havde Deeltaget i Toget til 

Gyjafjorden. Han opflog atter fin Bolig paa Kadadarnes '). 

Gisfurs Bortrejfe fra Stagafjorden var Jegn for Mordbrænderne 

til atter at flutte fig fammen, og gjøre et Tog til Skagafjorden for at 

bevne fig paa Gisfurs Venner; Da de nu ingen af Dem kunde treffe, 

maatte De indffrænte fig til at plyndre, og vendte Derpaa tilbage til 

Evjafjorden, bvor de dog ikke opløfte fin Flok, men toge allefammen fit 

Tilhold paa Grund. Under faadanne Omftændigheder funde Gisjur ikke 

fade Stagafjorden og fine Jnteresfer der uden Forfvar, men benvendte 

fig til Den oftere omtalte Ddd Thorarinsſon, Fhorvards Broder vg 
Abbed Brands Broderføn, om midlertidigt at overtage Bejtvreljen af 

Stagafjorden i hans Navn. Gisſur talte allerede da om at Drage til 

Norge og henvende fig til fin Herre, Kong Haafon, der vilt, fom ban fagde, 

vilde give ham Met *).  Ovd vilde nødig paatage fig Det anfvarsfulde 

Hvert, men gav Dog omfider efter for Gisſurs Overtaleljer, og fulgte, lidt før 

Paaſke, med ban nord til Sfagafjorden, bvor Bønderne toge vel imod 

dem, o4 hvorfra De endog gjorde et Tog til Gyjafjorden, uden Dog at 

faa fat paa nogen af Mordbrænderne. Efter at bave indfat ODD til fin 

Fuldmægtig og anviift bam Fluqumyre, der faaledes allerede da maa 

pære blevet bebygget igjen efter Branden, til Bolig, vendte Gisfur til 

bage til Sønderlandet, og gjorde De nødvendige Forberedelfer til at fag- 

føge Mordbrænderne paa UAltbinget. Allerede førend fin Rejſe til Ska— 

gafjorden bavde ban ved Andres Sæmundsføns Foranftaltning baft en 

Sammenfomft med Ravn, Dog iffe i anden Henfigt end reent ud at fvige 

ham, da ban indfandt fig med 40 Mand i Stedet for 12, fom Af— 

tafen fød. Navn faa fig derfor nødt til at fvperge Gisſur Troſkabseed, 

men rigtignok ogfaa med Det fiiltiende Forfæt at bryde Den ved Den 

') Sturlunga Saqa, IX. 6, 8. 

2) GSturlunga Saga, IX. 11. Det vil nedenfor fees, at Gisfur dog egentlig 

beftemtes til at forlade Landet ved Biffopperne Henrifs og Sigvarda forenede 

Beftræbeffer. Sturlunga Saqa udtrykker fig iffe her med tilbørlig Klarhed, 
og fynes at lade Beftemmelfen, at ville drage til Norge, være fommen til 

Modenhed hos Gisfur allerede førend Biffop Sigvard fom til Landet, da 

han udnævnte Odd til fin Fuldmægtig. Dette er aabenbart urigtigt, hvilket 

alferede fan ſees deraf at Gisfur forberedte og drev et Søgsmaal paa Althinget. 
At han indfatte Ovd i fit Sted i Stfagafjorden var ej fordi han agtede fig uden- 

lands, men fordi han felv paa Grund af Banfætteljen ej funde ophølde fig 

i Biffop Henrifs Biffopsbømme. 

21 
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førfte den bedfte Lejligbed.  Gisfur dulgte belter iffe fin Wegrelſe 

over at ban bavde ladet bam flippe faa let '). - Navn føyndte fig, faa 

burtigt ban funde, bjem til Saudafell, hvor ban, for at flaffe fig Fred 

før det førfte, indledede Underhandlinger med Thorgils, og indgit endog 

et Forlig med ham, bvori ban for fig og fine underfaftede fig Thords Seln- 

dom angaaende Stavaboltsferden. Men det var heller iffe hans Henfigt 

at holde dette Forlig længere end ban fandt det fordeelagtigt. 

Odd Thorarinsſons førfte Foretagende efter at have overtaget Be- 

ftyreffen over Stagafjorden, var at foranftalte en Erpedition mod Rane 

Kodraansfjøn, der nu havde føgt fin Filflugt ude paa Grimsø. Det 

lykkedes ham at overrumple Rane og fælde bam efter et fjelt Forfvar 

(29de Mai 1254). Siden gjorde ban et Tog over til Evjafjorden mod 

Eyjulf Thorſteinsſon, men uden at kunne faa bam fat, dog fandt Eyjulf 

fig derved. foranlediget til at drage til Bejftfjordene, og forene fig med 

fin Svoger Ravn. Paa Ultbinget, Der ſtrax efter holdtes, blev Gisfurs 

Søgsmaal fremmet, og Eyjulf med femten Mordbrændere dømt fredløfe. 

I Fredløshbedsdommen indbefattedes ogſaa Eyjulfs Fader, Thorſtein 

Fonsføn å Hvaram, fordi ban havde vidft om Det paatænkte Overfald, 

men iffe aabenbaret Det *). 

Imidlertid var Der, fom man let fan forftaa, indløbet heel forurv- 

figende Beretninger tilsNorge om Begivenbederne paa Island, og Bi- 

ffop Henrik undlod viſtnok itte at ſkildre Gisfurs Ferd paa den ufor- 

deelagtigfte Maade. Det var vimeligviis en Frugt beraf, at Kong Haa- 

fon i Løbet af Sommeren fendte Biſkop Sigvard tilbage til Jsland 

med det færdetes Hverv, at drive hans Unliggende paa Ultbinget, og 

medgav ham mange Strivelfer, hvorved faavel Gisfur, fom en beel Deel 

andre, vimeligviis de flefte af bans Modftandere, indftevnedes til at møde 

for Kongen i Norge 3). Denne Gang fendte Kongen ogſaa en verds- 

fig Agent med bam fra Norge, nemlig en vis Sigurd Silkeauga, rimelig 

viis en Hirdmand, der fiilledes ved Biſkoppens Side for at fee ham 

paa Fingrene *). Det var forfte Gang, at Kongen bragte Denne Frem- 

gangsmaade i Anvendelfe; fiden ſkede det byppigere.  Biflop Sigvard 

1) Han funde iffe Begribe, fagde han fenere, hvad der dengang gif af ham, thi 

det havde været hans beftemte Henfigt at lade Ravn gribe, og enten blinde 

eller gilde. Gturlunga Saga, IX. 9. : 

2) GSturlunga Saga, IX. 12. 

3) Det er dog muligt at et af Brevene har befræftet Gyjulf i Befiddelfen af Ey— 

jafjorden, i det mindfte vaaberaabte Gyjulf fig, fom det nedenfor (&. 336) 

vil feed, Kongsbrev desangaaende. 

4) Haafon Haafonsføns Saga Cap. 283. 
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fandede ved GSønderlandet, Dog førft, fom det ſynes, efter Thingtiden '). 

Saa fnart Biftop Henrik erfarede hans Ankomſt, reed han ftrar ſyd 

over Hejderne til ham, og fatte ham viftnof endnu mere op mod Gis- 

fur, end ban allerede var det forud. Det forftod fig vel af fig felv, 

at den Banfættelfe, Biftop Henrif bavde lyſt over bam, nu ogſaa ud- 

ſtraktes til Staalbolts Biffopsbømme, og da Banfættelfer nu bavde langt 

andet at betyde, end i Biſkop Gudmunds Tid, bragtes Gisfur Derved 

i den ſtorſte Forlegenbed. Begge Biftopper trængte faaledes ind paa 

bam, og truede bam faa baardt, at ban ingen anden Udvej faa for fig, 

end at adlyde Kongens Bud; bans Ufrejfe frulde ſkee fra Ørebakte, i 

dDe førfte Daqe af Auguſt; det lader endog til, at han føulde fejle bort 

paa det famme Stiv, fom bavde bragt Biffop Sigvard til Landet. Han 

heftitfede derfor fit Huus og ordnede fine Unliggender faa qodt ſkee 

funde. Odd Thorarinsſon befræftede ban i Beftvrelfen af Sfagafjorden ; 

Forvaltningen af fine Fædrenebefiddelfer paa Sønderlandet overdrog 

ban til en af fine Benner, Fhord Arnthorsſon-Tott, Der nys bavde egtet 

hans Halvbroder Einars Datter Herdis; ban paalagde dem begge, baade 

Odd og Thord, gjenfidigt at underftøtte binanden mod Eyjulf og Ravn. 

Disfe tænkte endnu før Gisſurs UAfrejfe at overrumple ham, og Drog I 

det Øjemed affted fra Saudafell med 70 Mand, — faa aabenbart vifte 

Ravn at ban iffe agtede Det nys fluttede Forlig, — men Da De børte 

at ban var nede ved Ørebaffe og ftrar ſkulde affejle, torde De iffe vove 

fig faa langt ind i Det vel befolfede Hered, og vendte tilbage igjen. 

Ikke fænae efter affejlede Gisfur, ledfaget af nogle far Benner. Odd 

Iborarinsføn, der nogle Uger forud var kommen til Sønderlandet, fri 

tes iffe fra bam førend Stibet gif til Sejls. Da var det blevet aftalt imel- 

fem dem, at Odd ffulde føre det egentlige Overtilfon med alt hvad der 

vedfom Gisſur der paa Øen *). 

Gisfur landede ved Hørdelands Kyſt, og da han ber fif høre, at 

Kongen var paa Øftlandet, — ban bavde denne Sommer været nede 

ved Elven, og baft den frugtesløfe Sammenfømft med Kong Cbriftopber, 

bvorom Der ovenfor er berettet, men var nu Å Tunsberg, bvor ban ag- 

tede at tilbringe Vintren — forfod ban Skibet, fif fig en Byrding, og 

fejlede øftefter for at begive fig til bam. Skibet, bvorpaa ban var 

fommet, fortfatte Derimod Rejfen til Bergen, bvor Thord Kafale juft 

1) Der tales nemlig om Thinget sg Mordbrændernes Fredloshedsdemmelſe førend 

ver nævynes noget om Biffop GSigvards Anfomft til Landet, ligefom der heller 

iffe ytres et Ord om at denne vifte fig paa Thinget. Sturlunga Saga IX. 

12. 43. 
2) Sturlunga Saga, XI. 13, 15. Haafon Haafonsjøns Saga, Cap. 282. 
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var tilftede, og faaledes fra førffe Haand funde faa de fidfte Nyheder derfra 

at vide. Der fortælles, at ban og nogle flere fort efter fom forbi en 

Stue, hvor Der var en Deel Folk inde, og hvor een af Dem, en Is— 

[ænding, juft fortalte om Kolbein Grans Drab, men paa en vverordent- 

fig partiff Maade, idet han føgte at fortleine Mordbrænderne faa meget 

fom muligt, og udtryffeligt fagde om den tapre Kolbein, „at alle havde 

undret fig over hvor lidet han var for fig.” Da Thord hørte fin faldne 

Ven faalede8 bagtalt, funde ban iffe [ænger bare fig, men ſtyrtede ind 

med de Ord: ,nu ville vi fee bvor meget du er for dig," og flog til 

Den uredelige Fortæller med en Øre faa at ban fadt i Svime "). 

GStrar derefter vejfte ban oſter til Tunsberg, hvor det nu var nødven- 

dDigt for bam at være perfonligt tilftede og modarbejde Gisfurs Indfly- 

Delfe. Denne havde fundet en venlig Modtagelfe hos Kongen, fom alt- 

faa dog iffe fan bave haft faa meget imod han, hvortil det vel heller 

iffe bidrog faa lidet, at den forfærdelige Overlaft, han havde lidt paa Flu- 

gumbyre, i famme Mon maatte vætfe Medfølelfe for ham Hos alle vel- 

tænfende Menneffer, fom Mordbrændernes grufomme Ferd maatte vætke 

Afſky. Den foge Gisfur undlod vift heller ikke at gjøre fig fin Mar- 

tyrdom faa fordeelagtig fom mulig. Da bord fom til Vunsberg, fandt 
han Derfor Kongen meget unaadigt ftemt tmod fig — ban børte jo felv 

til Mordbrændernes Parti, om han end iffe perfonligt havde funnet deeltage 

i deres Udaad. Thord dulgte heller iffe fin Harme; ban taalte ikke en- 

gang Gisfurs Nærværelfe, vg boldt derfor til oppe paa Slotsbjerget, 

medens Gisfur boede nede i Byen. Dog varede Det iffe længe førend og- 

faa denne Nærbhed blev ham utaalelig. Han traadte en Dag frem for 

Kongen og bad ham indftændigt at fende Gisfur andenfteds ben, tbi 

ffulde de [ænger være i By fammen, fagde ban, vilde det iffe gaa godt. , Kan 

du da vente,” fpurgte Kongen, „at jeg faaledes fun paa Dit Ord ffal jage 

min Frænde Gisſur fra mig? eller fanffe du iffe engang vilde være i Him- 

merige, naar ogſaa Gisfur frulde være der?” „Jo jeg vilde not gjerne, 

Herre," var Fbords Svar, „dog belft faaledes at Det var Dygtigt langt 

imeffem 08.” Da maatte Kongen fmile; fiden, ud vaa Sømmeren, da 

han vendte tilbage til Bergen (1255), gav ban Dem bver fin Svsfel, 

99 ffogeligt i en betydelig Afſtand fra binanden, Gisfur i det Fhrond- 

1) Shurlinnga Saga, XI. 54. Ifølge Haak. Haafonsi. Gaga Gap. 282 ſtulde Gisfur 

felv have været i Bergen, og der haft et heel uvenligt Møde med Thord; 

men GSturlungafagas omftændelige Beretning fynes her at maatte have For- 

trinet, tfær da den nærmere oplyfes ved det her meddeelte, Marakteriftifte 

Trak af Thord. Sturla Thordsføn, Kongefagaens Forfatter, maa altfaa her have 

været fejlagtigt underrettet, eller gjort fig flyldigien Misforftaaelfe. Han har 

maaffee henført Gisfurs og Thordö Møde til Bergen, i Stedet for til Ber- 

get ved Tunsberg. 
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bjemffe, Thord i Stien. Det var hans Henfigt, atter at holde dem 

begge tilbage i Norge indtil Videre, og forføge paa at fremme fin Sag 

uden Deres Hjelp). Til fin Udfending valgte ban Derimod den tidli- 

gere omtalte Ivar Englesſon, lin Febirde, og altfaa en bøjt anfeet 

Mand. Han føulde nu ved VBiftoppernes Hjelp virke for Kongens Sag, 

og føge at drite bans Planer igjennem. — Han var faaledes den anden 

Nordmand af verdslig Stand, fom Kongen i Dette Grende fendte dDerover, 

Dog iffe fænger fun fidevrdnet eller underordnet Biffopperne, men med 

feltyftændig Myndighed. Kongen maa altfaa nu bave overbeviift fig om, 

hvad der og I fig felv var naturligt, at fun en verdslig Mand, der ſtod 

udenfor Partierne, og fom aldrig felv funde afpirere til noget uafbæn- 

gigt Herredømme over Øen, var i Stand til at beførge bans Erender 

med fuldkommen Uinteresjeretbed. Dette batde han viftnok før ventet 

af Biffopperne, men Deeld var Disfes verdslige Myndighed for ringe, 

deels bragte Deres firkfelige Interesſer Dem fom vfteft i Stillinger, bvor 

De vanffeligt funde undgan at fage Parti, og Derved friftes til at fætte 

Hovedplanen til Side for Øjebliffets Henfyn *). 

385. Voldſomme Uroligheder paa Island. Odd FThorarinsføn tager Biffop 

Henrik til Fange, men maa felv buffe under for fine Fiender. 

Det vifte fig ogfaa ftrar efter Gisfurs Ufrejfe, hvor lidet Biftop- 

pernes Autoritet nu formaaede til at forebygge Borgerkrigen, Der nui 

et Par Aars Tid raſede vildere end nogenfinde paa Øen. Dvd Thorarins- 

føn, Der var vendt filbage til Sfagafjorden og med Enthuſiasme modta- 

gen af Bønderne fom deres Formand, [od fig Det førft og fremft være 

magtpaaliggende, at bringe Den nys affagte Fredløshedsdom i Udøvelje; 

Dertil børte ogfan Optagelfie af de Dømtes Gods, og under dette Paa- 

ffud gjorde ban et Skyndtog til Hvamm i VBatnsdafen, bvor han lod 

Drive en ſtor Mængde Kvæq bort for Thorſtein Jonsføn, men vigtignok, 

vel at merfe, uden foregagende Formaliteter eller den faafaldte Ferans- 

døm, ligeſom ogfaa meget af Det bortdrevne Fæ firar blev flagtet og 

fortæret, eller paa anden Maade anvendt. Dette havde altfor meget til- 

fæfles med virkeligt Man, og fom faadant betragtede ogfaa Biftop Hen- 

vif Det. Han fendte Bud til Od, og bød bam at give det ranede til- 

1) Haafon Haafonsføns Saga Cay. 283. GSturlunga Saga, IX. 54. Sand— 

fynligviis fif Thord Sfiens Sysfel endnu medens Kongen opholdt fig paa 

Oſtlandet. 

2) Haakon Haakonsſens Saga, Cap. 283. Islandſke Annaler. Ivar Engles— 

ſens Sendelſe omtales flet ilfe i Sturlunga Saga. 
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bage. Da Odd vægrede fig, Ivfte ban ham bhøjtideligt i Band (Marie- 

mesſe fidre, 8de September). Ikke længe efter pasſede Odd paa, da 

Biffoppen ffulde indvie en Kirke paa Gaarden Fagranes, temmelig langt 

ud i Fjorden, og begav fig Derhen med 25 Mand under Paaſkud af at 

ftulle fjøbe Streid. Da han fom til Gaarden, befatte ban med fine 

Mænd den Stue, bvort Biftoppen var, traadte frem for ham, og tilbød 

fig at forlade Heredet med fine Mænd imod at Biftoppen ophævede 

Banfættelfen va tillige forbandt fig til, ikke at tillade Mordbrænderne 

at komme i Heredet og gjøre Bønderne Stade. Tilbudet var under De nære 

værende Forhold al UCre værd. Men Biftoppen fvarede desuagtet, deels at 

han iffe kunde indeftaa for Mordbrændernes Handlinger, Deels at Odd 

ffulde erftatte Fhorftein Jonsføn Ranet og drage bort til Øftfjordene. 

Da forgif Faalmodigheden Odd og "hans Folt. En af dem udbrød, 

„at Det var let at ffjønne, bvor Biftoppen vilde ben, han havde jo des— 

uden ikke førget over at Folk bleve indebrændte paa Flugumyre". Bi- 

ffoppen fvarede: „deſto mere førger-jeg over at din Sjel flal brænde i 

Helvede". Den anden, og en af hans Kammerater, greb nu Biffoppen, 

for at føre ham vort; Odd forbød vel at fægge Hænder paa ham, men 

erflærede bam Dog for fin Fange og bragte ham ben til Fluqumvre, 

hvor han lod ham fætte i Forvaring i Levningerne af et VBirfe, fom 

Kolbein unge bavde ladet opføre. En faadan Begivenhed fom denne 

havde man iffe feet fiden Biftop Gudmunds Dage, men den gjorde nu 

fangt mere Opfigt, og vafte langt ftørre og mere almindelig Forfærdelfe, 

faa at Odd fnart fom til at angre fit ubefindige, ſtjont efter den Op— 

førfel, Biffoppen havde viift tmod bam, beef undffyldelige Stridt. Hereds— 

mændene forfamlede fig, over to Hundrede Mand ſterke, og De tilftede- 

værende Mordmænd, Der iffe fynes at have været fan faa, fluttede fig 

figefedes til Dem, for at komme Deres Landsmand Biffoppen til Hjelp. 

De truede Odd med et førmeligt Ungreb, hvis ban iffe ſtrax flap Bi- 

ffoppen føs. Odd, fom neppe bavde ventet at Sagen vilde tage denne 

Bending, Da han væfentligt bavde haft Heredsbøndernes eget Bedſte for 

Øje, og fom ikke var mandſterk nof til at funne udbolde noget Angreb, 

maatte gite efter, og fætte Biftoppen paa fri Fod uden noget Vilkaar. 

Ivert imod fandt han det raadeligft at forlade Heredet med fine Mænd 

og Drage til Øftfjordene, hvor han en Tidlang opboldt fig paa fin Gaard 

Valthjofsftad, hojſt mismodig og ærgerlig over fit Uheld '). 
Imidlertid havde Biftop Henrif, medens han var fangen og førend 

han endnu faa nogen Udvef til fnarlig Befrielfe, fundet Lejlighed til at 

underrette Eyjulf og Ravn om fin Nød, og at bede Dem om at komme 

) Sturlunga Saga, XI. 15. Jslandffe Annaler. 
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bam til Hjelp. De fatte fig ſtrax i Bevægelfe, og benvendte fig endøg 

til deres fordums Fiende Thorgils Sfarde med Anmodning om at gjøre 

fælles Sag med dem for at befri fin Ven Biffoppen. Thorgils erklæ- 

rede fig villig til at bære med, paa den Betingelfe, at de føulde lade 

ham faa Herredømmet i Skagafjorden. Dette fovede de, forudfat at 

Biffoppen og Bønderne intet havde derimod, og man kunde faa Odd 
dræbt eller forjaget; og nu gjorde Thorgils fig ſtrax vede, Det ban der- 

hos fendte Bud efter Sturla Thordsſon for at faa ham med. Sturla 

brød ſtrar op og famlede Folk. Ravn bavde tillige fendt Bud efter 

Thorleif med VBorgfjordingerne og Cinar FIhorvaldsføn i VBatnsfjord 

med Jisfjordingerne, hvilke ogſaa indfandt fig, føruden mange andre 

Høvdinger og Flotfe fra hele VBefterlandet, faa at man i alt havde ben- 

ved 1000 Mand '). Med denne betydelige Styrfe Drog man nordefter. 

Men allerede i Vatnsdal fif man høre, at Biftoppen igjen ffulde være 

fommen paa fri Fod, og deres Ferd faaledes egentlig vverflødig; Da 

man imidlertid iffe endnu var vis paa om Efterretningen var rigtig, 

holdt man Skaren fremdeles famlet, og drog lige til Sfagafjorden. Men 

paa Bejen opftod der heftige Vrætter mellem Ravn og Ihorgils, hvis 

tidligere Fiendffab var for fterft og fenefte Forlig alt for lidet oprig- 

tigt fil at De burde have vovet Det Forſog at flaa fig fammen paa et 

Krigstog. Thorgils vilde ikke tillade Ravna og Eyjulfs Mænd at rane 

fra fine Benner; derover blev Ravn vred, brugte Grovheder mod Thor— 

gils og opdiffede gamle Sager: Thorgils blev ham heller iffe Svar 
føyldig, og fød fig endog forlyde med at Lejlighbeden neppe var bedre til 

at opgjøre Dere Mellemværende end nu. Sturla tog Thorgils's Parti, 

og føm Derved ogſaa i Ovdverling med Ravn. Imidlertid forebyggedes dog 

aabenbart Slagsmaal, og man anfom uden videre Fataliteter til Skagafjor— 

den. Men ber havde Ravn og Eyjulf felt en Vrivatfammenfomft med Bi- 

ffoppen, og Folgerne beraf vifte fig et Par Dage efter: paa et Møde, 

fom var filftevnet, for at Thorgils funde modtage Heredsbøndernes Aner— 

fjendelfe fom deres Høvding. Thi førend Forbandlingerne begyndte, 

fom Biffoppen og talte nogle Od med Thorgils, og frrar efter traadte 

Denne frem, og forfyndte, bøjft opbragt og med megen Heftighed, at 

det bam givne Løfte var ffammeligt brudt: man vilde iffe tilfade ham 

at flaa fig ned i Stagafjorden. Navn fyurgte baanligt, Hvem ban meft 

gav Skylden. „Eyjulf,“ fvarede Thorgils, „men vi ſkulle faa at fee, 

hvorledes Det tilfidft øber af imellem 08.”  Derpaa fod man Flofferne 

1) De flefte Haandftrifter nævne her nemlig 8 Hundreder (960) Mand; den 

tryfte Tert har 13 Hundreder, hvilfet vilde være 1560. Dette er dog vift- 
nof for meget. 
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fare bver til fit. Thorgils gjorde endnu et Forføg, idet ban forefpurgte 

fig hos Asbjørn Illugesſon, en af de meft anfeede Staqfjordinger, der var ham 

perfonligt bengiven, bvad Biftand ban funde vegne paa blandt Bønderne, Hvis 

ban paa egen Haand føgte at udføre fit Forehavende. Men Svaret blev 

lidet troſtende. Frygten for Navn og Eyjulf var overvejende, og Thor— 

gils maatte vende tilbage med uforrettet Sag, medens Eyjulf ledjaget af 

Ratn atter drog bjem til Madrevalle i Gvjafjorden, fremdeles i den 

venffabeligfte Forftaaelfe med Biffoppen, ſkjont ban og bans Folt vare 

fangt fra at opføre fig fom De burde *). 

Odd Thorarinsſon funde iffe fænge holde fin Uvirffombedstilftand 

ud, men vejfte benimod Juul til Shore Tott pan Sønderlandet, og op- 

fordrede bam til, efter Aftale og Gisfurs Forftrift at faa ham bi til 

Gjenerbverveljen af Herredømmet over Sfaqafjorden. Det var hans 

Henfigt, netop nu, i Den flemmefte VBintertid, at Drage nord over Hej 

Derne, for at fomme far meget mere uforvarende over fine Fiender; 

Shore Fott var vogfar ſtrax vede, og allerede femte Dag Juul fatte 

de affted. Men de Døjede forfordeligt ondt oppe paa Fjeldet af 

Kulde og Snedriv, faa at en af Folfene endøg omfom, og de naaede 

iffe Skagafjorden før Helligtrefongersdag. Odd fod ſtrax famle Folk 

rundt om i Heredet, og flog fig imidlertid ned paa Geldingabolt, hvor 

Det anden Gang gif ud over Huusfruens, Eyjulfs Syſters, Gods. Men 

det varede faa fænge, førend det tilftværtelige Untal blev tilvejebragt, at 

Gjulf og Ravn, der for Øjebliffet holdt til paa Grund, fit Nys om 

bans Anfomft og Foretagende. De bejluttede at forefomme ham, fam- 

fede i Haft en heel Deel Folk, drog over Hjaltadalsbejden, og fom om 

Natten mellem 13de og 14de Januar (1255) til Geldingabolt, uden at 

Odds Folf blev Dem var, førend de fom ridende lige ind paa Tunet. 

Thore Tott undfom, næften fom et Underverf, til Kirfen; Odd fatte 

fig fjeft til Modværge, og forfvarede fig længe, Da han var den fær- 

Digfte Fegter af alle fine Samtidige Der paa Øen, men ban maatte Dog til 

fidft buffe under før Overmagten, og blev dræbt uden engang at fanen 

Preſt til at førifte for, ffjønt ban udtrykkelig forlangte det. Foruden bam faldt 

aatte af bans Mænd. Hans Lig blev af bans egne Folf bragt op til 

en affides Kirfe, hvortil der ej hørte nogen Begravelfesplads, og jordet 

udenfor Kirfeqaarden, faafom Den over ham bvilende Banfættelfe endnu 

iffe var bætet. Hans Død beflagedes meget, Da ban befad mange ud- 

merfede Egenſkaber og iffe var meer end 25 Aar gammel. De flefte, 

navnlig hans Farbroder Abbed Brand, fandt ogſaa at Biftop Henrik havde 

gaaet for førengt til Verks mod ham, og Det fan ej negtes, at hvis Biftop- 

pen ej bave begunttiget hans Benner og ønffet bans Fald, vilde det neppe have 

1) Sturlunga Saga, IX. 15—17. 
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gaaet bam faa ilde. Fem og tyve Aar efter blev bans Been efter Bi- 

ffop Wine Thorlaksſons Foranftaltninger opgravne og førte til Skaal- 

bolt, efterat Banfærtelfen bøjtideligt var bleven opbætvet ). 

Odds Broder, Thorvard Thorarinsſon i Baapnafjord, havde vel 

iffe været i nogen fonderlig god Forftaaelfe med bam, men anfaa fig 

Dog forpligtet til at føge Hevn for hans Drab, og benvendte fig Derfor 

om Vaaren fkriftligt til Thorgils Sfarde, der var hans Tremenning *), 

om ban iffe ſkulde være villig til at gjøre fælles Saq med ham mod 

bans Drabsmand. Efter at have raadført fig herom med Sturla og 

andre af fine Venner, gav Thorgils det Svar, at han ej var uvillig til 

at opfylde hans Begjering, men vilde Dog iffe give noget beftemt Løfte 

førend ban havde talt mundligt med bam; Denne Samtale maatte føee 

Der vefter, Da ban iffe for Den Sags Skyld vilde ride af Heredet.  Imid- 

fertid havde Ravn og Gvjulf erfaret at der var gaaet Budfendinger 

mellem Thorgils og Thorvard, og De troede fraftigft at forebygge enhver 

pderligere Samvirfen mellem dem ved at drage mandfterfe over til Bor- 

garfjorden og tage fit Stade Der. Dette flete fort før UAltbinget. De— 

res Nærværelfe vare Bønderne til meget Befvær, og fær blev Eyjulf 

meget forbadt, bvis Voldſomhed og Overmodighed havde forffaffet bam 

Øgenavnet „Ofſe“. Der var endog fra Eyjulfs og Ravns Side Fale 

om at overfalde Thorgils; men det blev intet af, og Da de fiden faa at 

hverken Thorvard, Thorgils eller Sturla drog til Things for at paa 

tale Odds Drab, froede De at Faren var over og rejfte til Nordlandet 

tgjen, idet De fun paalagde Nifolas Oddsføn i Kalmanstunga og Gail 

i Reykjaholt om at holde Øje med, bvad der foregif i Heredet. Men 

imidlertid vidfte Ihorvard at Drive Sagen far bemmeligt og dog faa 

eftertryffeligt, at Det hele føreføbigt ordnedes og Sammenfomften aftal- 

fes, uden at Eyjulfs og Ravns Venner vigtigt erfarede bvad der var 
i Gjære, ffjønt De not merfede noget, men troede fnarere, at Det 

gjaldt Thorleif i Garde end Høvdingerne paa Nordlandet. Thorgils 

fatte Det udtryffeligt fom VBetingelfe, bvis ban føulde være med, at han 

ved Denne Lejligbed fit det faa meget attraaede Herredømme over Skagafjorden. 

Thorvard maatte Derfor love, ikke at indrømme Gyjulf og Navn Fred paa 

andet Bilfaar, end at de reent ud afftode Skagafjorden til Thorgils, faa 

at ban fidenefter funde beholde den i Ro. Derpaa famlede Thorgils 

) Sturlunga Saga, IX. 18—20. Haakon Haafonsføns Saga, Cay.283. Jofr. 

Arne Biffops Saqa, Cap. 23 og islandffe Annaler, ved 1279. 

?) Hvorledes man fif dette Slægtffab ud, fan ikke godt fres, thi Thorarin, Odds 
og Thorvards Fader, var em uegte Søn af Jon Sigmundsføn, og nedftam- 

mede faaledes iffe fra Haufadals- eller Sfagafjords-AGtten. 



332 V Haafon Haafonsføn. 

Folf, idet ban foregav, at han fun vilde ride ben for at møde Sturla, 

hbvilfen han allerede før havde underrettet om Forehavendet og bedet holde 

fig færdig til at følge med. Da Sturla, fom ſtrax var rede, bavde før- 
enet fig med ham, føgte de førft at faa Thorleif i Garde fat, for at 

hindre ham fra at gjøre dem Stade og fade ham undgjelde for fit fiendt- 

lige Sindelag imod dem, men De fandt ham ikfe, da han juft havde før- 

fadt Bø, hvor han var å Beføg hos fin Broder Bødvar, før Dereg 

Anfomft bid. De gjennemføgte Gaarden, fljønt Thorgils rigtignof 

gjorde Undffyldninger hos Bødvar, med hvem ban frod paa en meget 

venffabelig Fod, og fom ej alene tilgav bam Den Ulejlighed, ban gjorde 

bam, men endog btrede megen Ultilfredshed med at Thorleif fluttede 

fig faa nøje til Ravn og Eyjulf, og tilbød fin Medvirfning, om han 

funde faa ham omftemt. - Derfra begav FIborgils fig til NRevfjabolt, i 

bvis Nærbed, oppe under Fjeldene, Mødet med Fhorvard føulde finde 

Sted. Paa NMevfjabolt faa Det i Forftningen ud til at ville 

fomme til voldſomme Optrin, da Egil flygtede til Kirfen og Thorgils 

truede med at vøve alt bvad Der fandtes, men omfider fluttedes ved 

Sturlas Medvirkning fuldfomment Forlig og Benffab mellem Frænderne, 

og Egil fovede endog Thorgils at advare ham imod al Fare, der maatte 

true ham, fljønt ban Dog fiden undſkyldte fig for at være med paa det 

føreftaaende Tog, paa Grund af fit tidligere venffabelige Forbold til 

Ravn '). - Kort efter reed man op til Raudsgil, det aftalte Sted, hvor 

Fporvard allerede oppebiede Thorgils 2). I Følge med ham var ogſaa 

bans Frænder, Finnbjørn Helgesjøn (der altfaa fremdeles blev det gis- 

furffe Parti tro), dennes Broder Agmund Helgesjøn, og flere, i alt 

100 Mand. Det var nemlig Beftemmelfen, at hvis Thorbard og Thor— 

gils funde blive enige om alle Vilfaar, ſkulde man umiddelbart Derfra 

drage nordefter. Abbed Brand og Bodvar i Bø indfandt fig, fom det 

ſynes, temmelig uventet, ſtrax efter. -Fborvard forelagde nu Thorgils 

det Spørgsmaal, om det var hans Ulvor at underføøtte bam, og bad 

ham betænte, baade hvad han ſtyldte fit Frænditab til Odd, og hvad 

ban bavde at lade Ravn og Eyjulf undgjelde for: Det fidfte Argument 

par vel Det, der bavde meft at betyde for Thorgils. Han fvarede Dog, 

at ban fandt Sagen noget betænkelig, og førft onffede at overlægge Derom 

1) Sturlunga Saga, IX, 23, 24. 

?) Modet vår Beftemt til Margretemesfedag, ber ellers i Kalendarierne er den 
205e Juli. Men paa Island, hvor denne Dag beftemtes til Fhorlafs Trans- 
fationsfeft, flyttedes Margretemesfe til 13de Juli. Derved lader det fig for- 

flare, at der her fan tales om Margretemesje, flere Dage før Slaget vaa 

Toeraa-Ore, der dog, fom det vil fres, holdtes den 19de Juli, eller Dagen 

før den egentlige, vette Margretemesſe. 
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med Abbed Brand, Sturla og andre af fine Venner. Disje traadte nu 

til Side med bam. Abbedens Ytvinger og bele Hodning ved Denne 

Raadſlagning ere bøjft darakteriftifte: De vife hvorledes Brands Fo— 

feffer fom bøjbaaren islandſt Høvding og Farbroder af Den Dræbte 

næften overvældede bans Pligtfolelſe fom Gejftlig, og Dertil Kloſtergejſt— 

fig; og bvilfen Kamp Der foregit i hans Indre. Da Thorgils havde 

underrettet ham om Fborvards Plan, fvarede han noget bhurtigt, fom 

om ban iffe vovede at betænte fig: ,jeg vil frarande dig og alle mine 

Benner og Frænder at fare med Ufred i andre Mends Hereder, men hverken 

Fhorvard eller du maa Derfor tro at jeg ikke tager mig nær af min Frænde 

Odds Drab, og at ban fiden blev puttet ned i en Urd fom en Melrakke eller 

en Tyv, tun ev det mig paa Grund af min Stilling negtet at tage nogen Deel 

i Drabs-Anflag eller nogen fom belft Ufred. Men tror Du at Det nu engang 

iffe ev muligt for Dig at holde dig rolig, faa fan det jo ikke være verre 

før dig at gjøre Følge med andre, end at være ene om Det; hvad figer 

du, Bodvar?“ Bodvar vtrede at han gjerne faa at Navn og Torgils funde 

blive gode Venner, men at ban derimod undte Eyjulf alt hvad han funde 

faa, faaledes fom ban nys havde opført fig i Borgarfjorden. Sturla fandt 

at Det var voveligt at Drage I lange bortliggende Egne med faa liden 

Storfe, men ønftede Dog at børe, bvad Iborgils havde betinget fig, 

hvis ban fom til at underftøtte Thorvard. |, Hele Sfagafjorden og de 

øvrige Hereder øftenfor Rutafjorden, bvis vi flutte Forlig med Evjulf og 

Ravn, * fvarede Shorgils. „Jeg under jo visfelig Dig, Thorgils,“ fagde Ub- 

beden da, ,, heller bor Arvebeſiddelſe, Staqafjorden, end dem, Der nu raade der— 

over, men jeg vil dog ikke tilffynde Dig til Denne Ferd, Da Den forefømmer 

mig at bave fine Vanjteligheder; Dog — Guds Vilje ſkee!“ Med disje 

Ord ſtod han burtigt op. Da var han ganffe rød fom Blod 1 fit Aa— 

fon, og idet ban gif bort, fagde han: „det er baardt, at fee vore gjeve 

Frænder ligge bodløfe for Bondefønner; det famme vilde ogſaa min Bro- 

der Orm fynes, hvis ban fevede.” Da Thorvard nu med fordoblet 

Iver trængte ind paa Thorgils, lovede bam Guld og grønne Skove og 

ubrødelig Troſkab, erflærede endelig Thorgils fig villig til.at føje ham, 

hvis ogſaa Sturla vilde være med til det fidfte. Sturla fvarede at ban 

var vrede til at følge Thorgils, fom ban bavde løvet, hvorhen Det faa 

var, men Éunde fremdeles iffe Dølge fine Betænkeligheder ved at Drage 

faa langt bort med ikke føørre og iffe bedre bevætnet Styrke, ifær Da 

De Borgfjørdinger og Dale-Mænd, fom vare med, ikke vare at lide paa. 

Men Thorgils fagde: „naar du bliver med, Frænde, gaar Det nok godt; 

jeg trænger faa bøjlig til dine Raad, Da du anfees for den vifefte Mand: 

det bør Desuden tilftynde Dig noget at du bar Bøder at fræve for din 

Svigerføn Hall, der blev brændt inde par Flugumyre, og endnu ligger 
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ubødt.” Sturla gjorde nu iffe flere Indvendinger, lige faa lidet ſom— 

Thord Hitnefing og De øvrige Venner, til hvilte Thorgils havde hen— 

vendt fig. Thorgils opregnede Derpaa omftændeligt fine Betingelfer for 

Thorvard, og Denne fovede med Haandjlag at opfylde Dem, ligeføm de 

ogfaa gjenfidigt tilfagde bhinanden ubrødelig Froffab. Abbeden vilde 

intet mere have med Denne Sag at beftille, da det, fom ban fagde, ikke 

pasfede fig for ham at ſamtykke i et faa uheldfvangert Foretagende; ban fandt 

Det vaadeligft at tie fille, tbi ellers, fagde han, unde Følelfen lobe af 
med bam, faa at ban maaffee fom til at ytre bvad han fiden angrede. 

Dog fagde ban, at ban Dagen efter vilde tale nærmere med Thorgils. 

Det blev nemlig beftemt, at man allerede da flulde tiltræde Foget. 

Thorgils var imidlertid faa tidligt paa Ferde, at Abbeden ikke traf ham; 
derimod traf ban hans Svoger Thord, og fagde Da til ham: ,jeg vider 

iffe længer, thi jeg feer, bvad Dette bliver til; igaar fandt jeg Denne 

Ferd iffe vaadelig, men Det, fom engang af Sfjebnen er beftemt, fader 

fig iffe hindre; vel ſynes Foretagendet noget betænkeligt, og eders Skare 

baade ubetydelig og Daarligt ruftet, men paa Den den Side feer det ud til at 

være vaffe Folf, og ikke fejge (d. e. beftemte til fnart at DØ); bils nu min 

Frænde Thorgils fra mig, og bed ham faavidt muligt at ſkaane de uſkyldige; 

jeg vilde faa gjerne fpørge godt fra bam, vg bliver meget ængftelig, indtil jeg 

faar børe Hvorledes altfammen gaar; lad mig fee at du følger din Svoger 

vel og aftid raader bam til Det bedfte; Gud og den hellige Erkebiſkop Tho— 

mas være eders Vaaben, VBærge og Veftvttelfe, men faſt ikke for 

meget Lid til Thorvards USrlighed, tbi jeg bar iffe De bedfte Tanker 

om, bvorledes det tilfidft føber af imellem ban og Fborgils.” Derpaa 

gav Abbeden Thord fin Velfignelje og fagde bam Farvel. Det er klart 

nof, at havde Brand iffe været Abbed, faa bavde ban gjerne fat fig i 

Spidfen for Ioget; felv om han havde været Preft, vilde Dette neppe 

have gjort fort til Sagen. Det gik bam vift uendeligt nær, ikke at 

funne være med. 

Floken fatte fig nu i Bevægelfe, og fom ned i VBatnsdalen, hvor 

de forgjeves ledte efter Eyjulfs Broder USgrim pan Hvamm; ban havde 

allerede faaet Nys om den foreftaaende Fare, og begivet fig til Evja- 

fjorden. De Droge derfor øver til Skagafjorden, bvor de fordeelte fig, 

før at famle Folf, Da de gjorde Regning paa, at mange Skagfjordinger 

vilde flutte fig til dem. Heri bedroge de fig Dog, thi den Skrak, Der 

ftod af Ravn og Eyjulf, var altfor ſtor; Bønderne vidfte, hvilke Misband- 

finger de vilde komme til at lide af disfe, hvis De tog Parti med Thor— 
gils, og Denne var ubeldig; Desuden havde Mavn og Gvjulf til defto 

ftørre Sikkerhed frataget Dem Deres VBaaben, faa at Der neppe Var et 

enefte forfvarligt Sverd eller Spyd at finde i hele Heredet.  Herom qav 
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Brodde Thorleifsſon Thorgils fudftændig Beſked, da ban benvendte fig 

til ham om Hjelp; ban undføyldte fig tillige med fin fremrykkede Aer 

og benvifte bam til Asbjørn Illugesſon. Denne var efter tidligere givet 

Søfte vede til at være med, men bavde, fljønt ban var en af De 

meft anfeede Bønder, iffe bedre Vaaben end et ufelt Sverd og en Bul 

fer; Thorgils maatte ane bam en Brynje. I alt fit de iffe mere end 

20 Mand, og dog vtrede hver Kjerling, de fom forbi paa Gaarden, det 

Ønffe til Gud at det maatte lykkes dem at gjøre Ende paa Ravns og 

Eyjulfs Utæren. 
Ravn og Gvjulf havde imidlertid i Haft famlet Folt.  Cvfjordin- 

gerne vifte juft ingen Lyſt til at efterfomme deres Opbud og alle Stor- 

bønderne bleve fiddende bjemme, men Det lyffedes Dem Døg at bringe me- 

get over 240 Mand fammen, alle færdetes vel bevæbnede. De boldt fig 

i den ydre Deel af Cvjafjorden, indtil de fi nærmere Eftervetning om 

Fiendens Bevægelfer. Thorgils og Thorvard lagde Vejen over Hør- 

qaardalsbejden og fom Søndag Morgen den 18de til Hørgaardalen, bvor- 

fra de veed ned til Fjorden og fydefter fangs med denne. Da alle 

De enfelte Flotte vare famlede, holdt baade Fhorvard, Iborgils og 

Sturla QOpmuntvingstaler for fine Mænd, og det ev vet betegnende, at 

Thorvard allerede nu fød fig forlyde med, at ban ikke ffulde have faa meget 

imød at flutte Forlig med Eyjulf paa anftændige Vilkaar, bvis han ej 

bindredes derfra ved fin Forpligtelfe til Thorgils. Da De fom ind til 

Det inderfte af Fjorden, uden endnu at fee noget til Ravns og Eyjulfs 

Har, lejvede de fig før Natten paa den flade Thorunnar-O, der ligger 

i Udløbet af Waen '), efterat have udftilet Vagter paa alle Kanter. 

Deres famlede Styrke var iffe fuldt tvende Hundreder eller 240; den 

var altfaa betndeligt vingere end Navns og Eyjulfs. 

Disfe havde lejret fig paa Hojderne firar øftenfor Øen, uden at 

funne fees, og føgte i Førftningen at udfprede Den falſke Efterretning, at 

De vare Dragne længer mod Oſt, for fiden Defto mere uforvarende af 

fomme over deres Fiender. Men Sturla gjennemffuede Liften. Imid— 

fertid bavde Bønderne i Heredet benvendt fig til Abbed Eyjulf i Fveraa 

om at megfe Fred; han begav fig førft til Ravn og Eyjulf for at børe 

Deres Betingelfer, og Derpaa til Fborvard og Fborgils, der nu af bam 

fit nøjagtig Befted om bvor Fienderne ftode; han bad Dem tillige at 

tage fig vel i Ugt. De Tilbud, ban førft fremfatte paa Navns og Ev- 

julf8 VBegne, lød faaledes, at deres og Thorvards Mellemværende ffulde 

1) Denne Ø havde fit Navn efter Landnamsmanden Helge magres Huftru 

Thorun hyrna, Ketil Flatnevs Datter (fe ovenfor I. 1. &. 504, 533, jvfr. 

IL. 1. Stamtavle 14), fom her fødte Datteren Thorbjørg Holmafol (Landnam. 

IL. 12). 
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afgjøres ved Voldgiftsmænd, lige mange opnævnte fra hver Side, Dog 

faaledes at Dommen ej føulde Inde paa Forjagelſe fra Landet eller fra 

Heredet, ja iffe endog paa Tabet af de Herffaber, Fhord Kafale havde 

overdraget dem. Thorvard fvarede hertil, at ban iffe var uvillig til 

Forlig og billig Afgjørelfe, men fordrede ubetinget at Eyjulf ſkulde 

forfade Landet og give Slip paa fit Forftanderffab over de nordlige He- 

reder, hvorimod Navn funde beholde hvad han bavde der vefter, fun paa 

den Betingelfe at ban ej ſkulde lade fig finde føndenfør Gilsfjord, altfaa 

med andre Ord at han fun føulde holde fig i Den nordvefilige Halvø af 

Landet. Abbeden fvarede, at det aldrig var at tænke paa, at Gyjulf ſkulde 

ville gaa ind paa noget faadant, Da han endog paaftod at have ſkriftlig Be 

ftitfelfe af Kongen til at vaade for Skagafjorden (Hvorvidt det virkelig 

forboldt fig faa, er vel et ftort Sporgsmaal, fljønt det ej er umuligt at 

Biftop Henvif fan bave udvirfet det); Dog, tilføjede ban, bavde ban og 

Ravn ytret at de ej vare uvillige til at føyde bele Sagen under Kongens 

Dom, faaledes at enten begge eller een af dem endnu i Sommerens 

Lob ffulde Drage til Norge, forudfat at figeledes enten Sturla eller Thor— 

gils, eller begge to gjorde det famme: Thorvard fif da fvare for fin 

egen Sag. Men ogfaa dette fortaftedes. Thorvard ytrede jo rigtig nok 

at ban ikke bavde faa meget imod at drage til Norge, men Fhorgild 

erffærede at ban ej forlod Landet, uden paa Kongens eget Bud, og Sturla, 

at ban itfe vidfte at have forbrudt fig faaledes at han behøvede at gaa i 

Landflygtighed. Abbeden fraraadede dem at indlade fig i Kamp, da de— 

res Fiender vare fan meget bedre bevæbnede og mandfterfere end De. 

Men Sturla fagde, at det maaſkee ikke vilde blive faa farligt endda, Det 

bare8 bam for at Eyjulf nu ftod nær ved fit Livs Ende.  Fhorvard 

og Thorgils fvarede ogſaa at de med Guds Biftand vilde vove en Dyft. 

Abbeden vendte nu tilbage til Navn og Evjulf med denne Befted, men in- 

gen af dem vilde gaa ind paa ſaadanne Betingelfer; de vidfte desuden at 

Overmagten var paa Deres Side, og havde derfor Det bedfte Haab om 

Sejren, faameget mere fom de bidtil altid havde været heldige. De bad 

derfor Abbeden bilfe Fhorvard og Fborgils, at de ffulde møde Dem paa 

Grunden eller Oren ftrar nordenfor Lille-Tveraa '), og fade VBaabnene 

MG GN VF ⸗ 

1) Dette maa iffe forverles med Store Tveraa, fænger oppe, efter hvilfen den 

befjendte Gaard, førft Vigaglums, fiden Ginar Gyjulfeføns, Bolig havde fit 

Navn, og hvor Kloftret fiden anlagdes, hvorfor den nu faldes Munfatveraa. 

3 den ſtore Eyjafjords-Aa falder der to Bifloder eller faafaldte  Tveraaer" 

øftenfra; den yderſte, Faldet den lilfe, er. den, hvorom der her er Fale, og 

forener fig med Hovedaaen en Fjerdingvej ovenfor eller føndenfør Thorun- 

naro. Den inderfte, eller fore Tveraa, ved hvilken Kloftret ligger, er en 

Miils Vej derfra. 
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afgjøre deres Mellemværende. Thorgils og Thorbard modtoge denne 

Hilfen med Glæde. Navn glædede fig ikke mindre, da Abbeden fom tile 

bage og berettede Dette, men Gvjulf begyndte Dog nu at vtre nogen Be 

tænfeligbed; tbi bidtil, fagde ban, bavde de nok fejret ved pludfelige Un- 

greb eller Overfald, men Det var en anden Saq at ftride mod Storbøn- 

der i fluttet Fylking. Han fovede Navn at fæmpe tappert ved bans 

Gide og ikke flogte fra ban, hvor ſtor Faren end monne være, Og Vt- 

rede Det Haab at Ravn lige faa lidet vilde flvgte fra ham. Navn fovede 

det, og faqde at det var en Sfam at lade fig jage paa Flugt, naar man 

havde faa gode Fropper. 

Thorvard og Fborgils brøde nu op fra Øen, efter at den førfte endnu 

engang bavde holdt en ort Opmuntringstale; man aflagde ogſaa det Løfte 

til Gud og den bellige Fborlaf, hvis Sommer-Feſtdag var den følgende 

Dag, at alle de, der fom i god Behold fra Slaget, ſkulde fafte Dag og 

Nat før FIborlafsmesje næfte Sommer, og fynge Pjalmer; ja nogle lo— 

vede enDog at fafte bele deres iv; Derpaa gif De til Skrifte. Da De fom 

til Fveraa-Øren, valgte Sturla deres Stilling paa et Sted, hvor Der var 

vigeligt Forraad af Steen til at fafte paa Fienden, og dog ganſke jevnt. Der- 

paa ftillede man fig i Fylking, Thorgils's Mand, under hans Svoger Shord 

og en anden Høvding, paa venftre Side, Sturla og Helgesfønnerne i Midten, 

og Fborvard med Øjftfjordingerne paa hojre Side. Thorgils forbeholdt 

fig med ni udvalgte Mænd at ftride Der, bvor ban fandt, at det helſt 

funde gjøres fornødent. Abbeden forføgte endnu engang at megle For- 

fig, men Thorgils fagde at Det iffe nyttede, hvorpaa Abbeden faldte De 

Munte og andre Gejftlige, der vare i Følge med bam, til fig, og reed 

derfra. — Strar efter fom Navn og Gvjulf med fin Hær ned fra Høj 

dDerne, ſtillede den i Fylking, iftemte Hærftrig, og begyndte Angrebet. 

Kampen var beftig og baardnaffet. Navn angreb Thord og Veftfjørdin- 

gerne med ftor Hidfigbed, men blev dreven tilbage, og vendte fig Derfor 

førft mod Helgesfønnerne, fiden mod Thorvard, og verlede perfonligt Hug 

med bam, ſaaledes at de begge bleve noget faarede. Men vogfaa ber 

maatte ban vige, og trods fit nys aflagte bøjtidelige Løfte tog ban Dog 

Jlugten med alle fine Mænd, og Det endog med faadan Iilfærdighed, - 

at ban fatte lige til Fjelds over til Skagafjorden, og itfe ftandfede før- 

end paa Geldingabolt. Eyjulf bavde imidlertid fæmpet med ſtor Fapper- 

bed og Udholdenhed i Midten af Fvltingen, altfan med Sturla; men et 

voldſomt Steenkaft, ban fif i Bryſtet, lammede bans Kræfter, og Da nu 

Ravns Mænd toge Flugten, og Eremplet fmittede paa bans egne, maatte 

ogfan han fee til at frelfe fig. Men da ban fkulde ſtige op paa Heften, 

blev ban indbentet af en Oſtfjording, Jørund Geft, fom rev bam omkuld og 

gjenfjendte ham. I det famme fom Fborvard til ognaglede ham ved et 

Mund. Det norſte Folks Hiftorie. IV. 22 
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Spydſtik gjennem Munden og Natfen til Jorden. Thorvard havde faa- 

fedes opnaaet fit Ønfte, at hevne Broderens Død, og hans Sejr var 

fuldfommen. Men den havde iffe været vunden uden Thorgils's og 

Sturlas kraftige Underftøttelfe og Tapperhed. Thorgils udmertede fig 

ifær, fom fædvanligt, men ogſaa Sturla gif i Førftningen faa Driftigt 
frem foran Fylfingen, at Thorgils maatte advare bam. Han fvarede: 

, fad mig fee før min egen Baad, fom det fan falde!“ Thorgils ftillede fig ved 

hans Side og fagde at de frulde være fammen. Mandfaldet var ikke 

fynderligt flørt. Paa Ravns og Eyjulfs Side faldt der 8 eller 9, paa 

Sejrbervernes 7 eller 8, men mange bleve ſaarede. Blandt disfe var 

Svartbøvde, der havde faaet et forært Saar tvers over Anfigtet, og blev 

tagen til Fange, men fit Grid af FIhorgils, Der overboved vifte fig 

meget mild imod Dem, der faldt i bang Hænder.  Finnbjørn Helgesjøn 

havde faaet et Stif i Halfen, der i Førftningen fontes beel ubetvdeligt, 

men fiden blev ondartet, og fenere om Høften endte bans Dage *). 

Dagen efter, Fhorlafsmesfedag, QNde Juli) ftevnede Høvdingerne He= 

redets Bønder til et Møde ved Djupadalsaa, hvor Thorvard traadte frem og 

forfangte, at man ftulde antage bam til Forftander. Men uagtet Thorgils 

og Sturla underftøttede ham, vilde Dog iffe Bønderne have noget med 

ham at beftille. De foarede; at de ingen Høvding vilde have, og aller 

mindjt en faa vodfon Mand fom FIborvard; de vilde fer Fiden an, og 

oppebie, bvad Kong Haafon og Thord Kafale beftemte. Thorbvard maatte 

før Denne Gang ganſke lade Sagen fare, og fulgte med Thorgils 

og Gturla til Stagafjorden, hojſt ærgerlig over fit Ddaarlige Held. 

I Skagafjørden blev der nu ligeledes ftevnet Møde ved Vallalaug (Badet 

paa Valle), da Thorgils der vilde gjøre Bønderne et lignende For- 

flag om Antagelfe: Men da ban før Modet bad Thorvard, I Følge 

givet Løfte at bjelpe ham med at fætte dette igjennem, begyndte Shorvard 

at gjøre VBanffeligbeder, fagde at bans Ord ingen Vegt havde Der i Fjor- 

den, 0. f. v. Finnbjørn, fom var tilftede, erindDrede ham om hvad han 

ftyldte Thorgils, og bvad ban bavde fovet ban; Thorgils fvarede bevtil 

at ban ſkulde holde alt bvad der ftod i hans Magt, dog, føjede ban til, 

havde Thorgils heller itte underftøttet ham vet ivrigt paa Modet i Ey— 

jafjorden. Han undte faaledes iffe Thorgils bedre Lykke i Skagafjor— 

den, end han felv havde baft i Evjafjorden. Man begav fig imidlertid 

til Mødet, hvor de flefte Bønder indfandt fig, og bvor Thorgils frem- 

fatte fin Anmodning til Bønderne, at de vilde tage dam til Høvding 

fom Kolbeins nærmefte Arving. - Brodde Thorleifsſon fvarede ligefom 

Bønderne i Gvjafjorden, at ban belft ikke vilde tjene nogen Høvding, 

) Sturlunga Saga, IX. 25—34.  Haafon Haafonsjøns Saga, Cap. 283. 
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men lagde dog til, atffulde han endelig tjene en, onſkede ban ingen heller 

end Thorgils. Sturla og Asbjørn Illugesſon talte paa Det ivrigfte for 

Iborgils. Men juft fom Forbandlingerne ſtod paa, fom der en Preft, 

udfendt af Biſkop Henrik, og oplætte et Brev, hvori Der ſtod at han 

lyſte Thorgils, Fborvard og alle deres Ledfagere i Ban, fordi De havde 

fæmpet mod Evjulf og Ravn; ban forbed bver og een i Heredet at 

modtage Fborgils, under Bans Straf. Saa fuldftændigt havde Bi— 

ftop Henrit gjort Mordbrænderen Eyjulfs Sag til fin egen.  Bønderne 

vovede nu flet iffe at befatte fig med Thorgils, men Denne fagde at han 

iffe lod fig føræmme Derved; ban ſkulde nok prøve fin Lykke, naar Leje 

lighed gaves, uden at enfe hvad Biftoppen fagde. Møodet blev imidler- 

tid bæret, uden at Thorgils fik fin Vilje fat igjennem, vg Da Der ſtrax 

efter indløb Budffab om at Ravn føulde bave faaet Hjelp af Ihorleif i 

Garde og famlet en betydelig Stvrfe vefter i Dalene, vovede Fhorgils 
iffe at blive der fænger, men drog veftover, efter at han forgjeves bavde 

opfotdret Fborvard til at følge med.  Finnbjørn Derimod gjorde ham 

Følge. Da Thorgils fom til Veftkyften, fit ban bere at Rygtet var 

overdrevet: Navn havde mødt Thorleif par Arnavatnsbejden og op- 

fordret ham til at følge med fig nord mod FIborgils, men Thorleif 

havde været fig ved at Drage ud af Heredet, og Navn bavde Derfor be- 

givet fig bjem til Saudafell. Thorgils vg Sturla rede ligeledes hjem, 

bver fil fit, ogffiltes med ſtor Kjærlighed fra hverandre. Men en Maa- 

neds Tid derefter brød Thorgils atter op, fit Sturla i Følge med fig, 

red i Mulm og Mørfe om Natten over til Midfjorden, og Derfra 

nord til Skagafjorden, hvor ban, trods Biftoppens firenge Forbud mod 

at borde Samfvem med bam, fit Asbjørn Illugesſons Tilladelſe til at 

flaa fig ned paa bans Gaard, Vidvif, og fiden frevnede et nyt Møde 

paa VBallafaug, bvor Bønderne fremmødte talvigt, og Denne Gang, efter 

Broddes ivrige Opfordring, med ftor Fleerbed antoge bam til Høvding. 

Brodde foreboldt Dem blandt andet, at Misforftaaeljen mellem Thorgils 

og Biffoppen neppe vilde vare fænge, og at de for øvrigt vilde finde det 

meget vanffeligt at blive Thorgils foit, om De end nok faa meget onſkede 

Det. Efter Broddes Forſlag blev det derhos vedtaget at vde ham Saude- 

told, Der ogſaa temmelig ordentligt blev præfteret, og Thorgils blev indtil 

videre boende påa Vidvif, hvor Der nu var megen Lvjtighed og Glæde, 

med Leeg og Dans, uden at man brød fig ſtort om at Biffoppen lod 

Kirfen lutfe i Laas og Interdict vfe over Gaardens Beboere. Der 

fortælles, darafteriftifk nof, at blandt de mange Gjefter, fom en Søndag 

fom for at holde Morffab, var endog en Preſt fra Hole, der om For- 

middagen bavde forrettet Gudstjeneften ved en Kirfe i Nabolaget, men 

nu Danfede paa Vidvik faa det var en Lyft at fee til, ja vakte endog 
2 
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almindelig Beundring ved fin Færdighed. Dog tilføjes der, at da han 

fom tilbage til Hole, vifte Biffoppen barn baanligt ud af Kirken og 

vilde iffe fee ham for fine Øjne. Da Fhorgils hørte dette, bad han 

ham fomme til fig, men Biftoppen foretrak belter at tage ham til Naade 

igjen, ffjønt ban aldrig fiden var faa venlig mod ham fom før )). 

Lidt fenere fom Thorvard, fedfaget af Finnbjørn, Der nu var meget 

daarlig af fit Saar, og foreſlog Thorgils at de ffulde i Forening Drage 

til Biftoppen og fee til at blive løfte af Bannet. Thorvard var nu 

ſordeles venlig mod Fborgils, thi ban trængte til bans Vijftand. 

Thorgils var naturligviis ftrar villig Dertil, og De rede i Følge med 

hinanden over til Eyjafjorden, hvor De baabede at treffe Biffoppen 

paa Madrevalle. Men da Biffoppen børte at De nærmede fig, forlod 

han Madrevalle, og drog ind til Iveraa Klofter, hvor ban gif ind i 

Kirfen og fiden lod Den læfe. Thorgils og Thorvard vejfte efter ham 

til Treraa, med 30 Mand i fit Følge. - Ubbeden fom ud imod Dem, 

nof faa venlig, men fagde at Biffoppen ikke vilde tale med dem og on— 

ffede at de ftrar ffulde ride bort. De bade bam dog forføge, om ban 

ikke funde fan Biſkoppen til at tilftede dem en Samtale, tilføjende, at De 

vel fovede ham fuldfommen Sikkerhed, men belter iffe vilde Drage bort 

førend De batde talt med ham; Biffoppen fif Da være i Kirken faa længe 

indtil han blev feed Deraf. Ved Abbedens og andres Overtalelfer fod Da 

endelig Biſkoppen fig bevæge til at gaa ind i Stuen, men ban var me- 

get ublid, og Da Fborgil$ og Thorvard fom ind og biljfte bam, fvarede 

ban iffe. Thorvard begyndte da Samtalen faaledes: , Herre, vort Erende 

bid ev at lægge alt, bvad vi maatte bave forbrudt mod Kirfen og Guds 

Ret, under eders Dom, famt derefter mødtage Abfølution; men bvad 

derimod de Sager angaar, Der foæve mellem os og andre Læqmænd, 

Da ville bande jeg vg Thorgils have Dem undtagne fra eders Dom, lige 

faa fidet fom vi ville have nogen Indblanding fra eders Side angagende 

Hereda-Bejtyreljen, thi vi indfee itfe bvad Denne vedføommer eder. Dog 

derfom I, Herre, tror at burde paalægge os nogen Skrift, Da vide Vi, 

at I bar Met dertil, og at det tilfommer eder at give os Ubfolution 

for hvad Der i Sommer ev fleet: i Den ville vi taalmodigt finde 08. 

Dette er mit Filbud for dette Sinde”. , Dette ev ogfan mit FIilbud”, 

fagde Thorgils, „og Derforuden vil jeg for vort forrige Venffabs Skyld 

fempe mig faa meget efter eder, fom jeg fan, uden at gaa mig felv alt 

for nær; Dog paa Heredet giver jeg iffe Slip, og jeg fan ikke tilbage 

holde min ftore Forundring over, bvor baftigt eders Sind bar vendt fig, 

fiden vi bare De aller bedfte Benner. - Efter mit bedfte Skjon ev jeg 

) Sturlunga Saga, IX. 36. 
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aldeles ſageslos med Henfon til eder baade i Od og Gjerning, 04 

baardt forefommer det mig Derfor, at I truer Bønderne faa ſtrengt, Hvis 

De fm give mig eller mine Mænd Mad, eller flaffe os friffe Hefte. 

Kanffee Det iffe tør vare faa fænge, førend I eller Eders Venner finde, 

at Dette iffe bar været nogen beldig Beflutning, og eg Der ev flete 

end jeg og mine, fom føle fig ide tjente dermed”. Men Biffoppen var 

far opfat, at etbvert Ord var fpildt par ham. Han udbeød i er Strøm 

af De groveſte Ufvemsord, og fagde Vlandt andet, at Thorgils og hans 

Mænd ikke ſkulde have Net til at nyde, bvad Bønderne gave ham, ikke 

til af fræde paa Jorden, ikke til at fee Himlen, fort iffe til noget fom 

helſt, undtagen til Helvede. Thorgils forftummede aldeles, og Biffoppen 

bentvendte fig nu til Finnbjørn, mod bvilfen han ligefedes fremførte VBe- 

ſtyldninger.  Finnbjørn fvarede Dertil ført paa egne Vegne; fiden føre- 

tillede ban Biftoppen, bvor upasfende og ufornuftigt Det var at tiltale 

Thorgils faatedes fom ban bavde gjort; ban vrede fin Forundring over 

at ban funde vife faadan Forkjærkiqbed for , Guldhalfene”, Der nu en Vid 

havde regjeret Herederne med Nan og Voldsgjerninger, og fade dem 

ffaa ved fin Side i Kirfen, naar det var vitterligt, at de havde inde— 

brændt mange, ja endog hadet en heel Deel uftyldige, fattige Folt om- 

fomme, fvalte af Rog 1); thi alle og enhver vidfte jo Dog, at Mordbræn- 

Dere baade i Guds og Menneffernes Lov eve de, vver hvilke Den ftørfte 

Fordommelſesdom udtales. Han lod endog forftan, at Biftopper af 

mange anfaaes for Medvider i nogle af deres Misgjerninger. — Biftop- 

pen foor op i beftig Brede, og fagde at Djevelen talte af bans Mund; 

„du taler”, fagde ban, , fun om Deres Forbrydeffer og om Branden, men 

nævner infet om hvad De før havde maattet Døje af Drab og andre For- 

haanelſer“. Thorgils fagde, idet Biftoppen gif bort: „jeg vil hverken 

fægge Haand paa eder, Herre, eller rane noget fra Viftopsftolen, men 

faa meget føal I vide, at jeg agter ikke fort eders Vilje i Heredet, Hvis 

FI iffe agfer mit Vilje nu“. Derpaa fleeg Fborgils og hans Mænd 

til Helt, og veed bort. Thorbard Derimod bad Biffoppen endnu en- 

gang om Forliq, og VBiftoppen fvarede ham nu ikke langer Ne, 

men benvifte bam til fine Ombudsmænd, tilfigende ham og alle bans 

Mænd Abfolution, hvis ban verd af Heredet og ikke vderligere un- 

Derftøttede FIhorgils. Thorvard, hvis Forhold mod Thorgils den hele 

Id havde baaret Egennyttens Præq, fod fig ikke dette fige to Gange, 

men forligede fig ftrar med Biftoppen og drog til Øftfjordene.  Fitn- 

bjørn føulde bave fulgt med, men bindredes ved fit Saar, fif Abfølution, 

1) Her figtes til at ni Jattigfolf ved Branden paa Flugumyre kvaltes af NRøg i 

Det faafaldte Gjeftehuus. 
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og Døde fort derefter, (29de September). Uagtet man nof fan forftaa, 

hvorfor Biffop Henrif tog Eyjulf og De øvrige Mordbrænderes Parti, 

bliver det Dog lige faa ubegribeligt for os, fom for Thorgils felv, at han 

tunde betages af en faa overbættes Forbitrelfe mod Denne, med hvem 

han nys havde ftaaet paa en faa fortrolig Fod. Der fones noget at 

maatte bære forefaldt, hvorom Sagaen itfe taler, og fom iffe engang Svor- 

gils felv vet fik at vide, der bragte Biffoppen til at glemme ſig felv faaledes; 

maaffee fan der have været ham forebragt Ufandbeder om hvad Ihorgils 

ftulde have fagt eller gjort; Biftoppens fenere Forhold mod ham, Da 

han var fommen til Befindelfe og bedre Gfiertanke, fones at beftvrke 

Dette. Imidlertid havde Thorgils Dog opnaaet at blive Herre over 

Gtagafjorden, og iffe fænge efter fom Der et Bud til ham fra Ravn, at 

Denne nu havde forligt fig med Sturla, vg ligeledes ønffede at forlige 

fig med Thorgils, bvorfor ban od bam indbyde til et Møde i Batns- 

dalen. Thorgils efterfom Opfordringen, og et Slags Forlig blev virkelig 

fluttet, men iffe fynderlig oprigtigt fra nogen af Siderne *). 

Biftoppen vedblev endnu i nogle Uger at vife fig uforfonlig. Han 

truede endog med at paalægge hele Heredet Interdict for Thorgils's Skyld, 

og Thorgils truede til Gjengjeld at hevne fig paa hans Mænd, da ende 

fig Brodde Ihorleifsføn lagde fig imellem, foreholdt Biftoppen det ufør- 

nuftige i hans Fremgangsmaade, og fit bam til at tilftna Thorgils en 

Sammenfomft. Ved denne Sammenfomft var Brodde tilftede, og bragte 

det ved fine Foreftillinger Dertil, at et Forliq fom i Stand. Thorgils 

underfaftede fiq Biffoppens Selvdom i alt hvad Han kunde bave forfeet 

fig mod Kirfen og Gejftligbeden; Biftoppen ftulde loſe Thorgils og hans 

Mænd af Bannet, og bolde Heredsmændene til Iroffab og Lydighed 
mod bam, bvorimod Denne ffulde underftøtte Biffoppen til Haandhæ- 

velje af Kirfens og Biſkopsſtolens lovlige Met, vg begge Parter ſkulde 

være binandens Venner. De bleve nu førte ind i Kirfen og fit Ab— 

følution, bvorefter Biftoppen føriftede Dem; noget fenere, da Thorgils 

vilde drage bort, fagde Biffoppen, at ban nuftrar vilde affige fin Kjendelfe, 

bvilfet Thorgils fandt vel tidligt, men Dog føjede fig i.  VBiffoppen vp- 

regnede Da en heel Deel Punkter, bvort Thorgils ſkulde bave forbrudt 

fig, og fom Denne iffe i alle Stykfer fandt overeensftemmende med Sande 

heden; men Da Biftoppen var færdig med Opreqningen, vifte ban fig, 

mod Thorgils's Forventning, faa delmodig, at ban eftergav ham det Hele, 

hvorover Thorgils naturligvis blev meget bebageligt overraftet, takkede 

ham paa Det bedfte, og indbod ham til fig, naar Det faldt bam belejligt. 

Dette fynes at beftyrfe, hvad vi nys antydede, at Biffoppen maa have 

') Sturlunga Saga, IX. 37—41. 
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været opfat mod Thorgils af hans Fiender ved falffe eller overdrevne 

Indaivelfer, hvis Urigtighed ban nu omfider indfan, uden Dog at ville 

ydmyge fig far vidt, at tilftan at ban var ført bag Lvfet. Fra nu af, 

t den forte Vid, Biſkoppen forblev par Island, herffede Det famme Ven- 

ffab mellem dem, fom før. Biſkoppen lod førit Kirfen i Vidvik lukke 

op og Mesje holde Der, fiden, om Vaaren 1256, da Thorgils var flyttet 

til Was i Heqranes, beføgte Biffoppen ham, fom ban bavde lovet, og 

blev modtagen med et prægtigt Gjeftebud, bvorved Thorgils fljentede 

ham berlige Gaver, tre Hefte, tre Hundreder i Værd, en Guldring og 

en god Bog. Noget tidligere bavde Thorgils ogſaa beføgt fin Frænde 

Sturla, og ved Denne Lejlighed gjort fig meget populær blandt De bedſte 

Bønder der Vefter, fom indbøde ham til fig, og vifte ham Den ftørfte 

Hær. Hans Magt og Unfeelfe var nu i jevnt Filtagende *). 

Ved alle disſe Forbandlinger, lige fiden Gisfur Thorbvaldsſons 

Bortrejfe 1254, bører man iffe Det mindfte til Biftop Sigvard, der 

ſaaledes, tvert imod fin tidligere Sædvane, maa have iagttaget en fuld- 

fommen Uvirffømbed i alle politiffe Anliggender. Heller iffe hører man 

ftort til Ivar Englesføn, Der om Høften 1255 anfom til Island ?). 

Derimod figes Der udtryffeligt, at ban tilbragte Vintren 1255—1256 

i Skaalholt hos Biffop Sigvard, og fandt at Denne lagde mindre Vind 

paa at fremme Kongens Grende, end ban havde fovet. Da Vaaren 

fom, begav Ivar fig nord til Sfagafjorden, for at forføge, om han 

funde udrette mere bos Biffop Henrif og Thorgils. Disſe :toge fig 

ogfaa fangt ivrigere af Sagen. De ftevnede alle Bønderne i hele Nord— 

fjerdingen fammen til et almindeligt Thing i Skagafjorden, og under- 

ftøttede Ivar paa Det bedfte, da ban meddelte Bønderne Kongens Bud- 

ffab og anmodede Dem om at vedtage at betale ham Stat. Deres for- 

enede Indflydelſe var faa ſtor, at baade Sfagfjordingerne, Gyfjordingerne 

og De flefte øvrige Bønder i Nordfjerdingen forelgbigt lovede dette, og faa- 

fedes erfjendte fig for Kong Haakons Underfaatter. Det blev Dog, fom 

1) Sturlunga Saga, IX. 43. 

2) Det er iffe ufandfynligt, at det nærmeft har været de Gfterretninger, Aron 
Hjørleifsføn bragte til Norge, fom beftemte Kongen til at fende Jvar ud. 

Aron havde allerede om Høften 1253, før Flugumyre-Affaren, indſtibet fig 

tilligemed Are Ingemundsføn og flere hos Gyftein hvite, for med ham at 

vende tilbage til Norge, men Skibet forlifte ftrar udenfor HFlatø, Eyſtein, 

hans Huftru og hele Befætningen, paa Aron, Are og endnu eem Mand nær, 

omfom, og Aron tilbragte ogfaa den folgende Vinter Hos Biffoppen, medens 

Are, fom vi have feet, fluttede fig til Ravn og Gyjulf. Ogſaa hele Aaret 

1254 og Bintren derefter forblev Aron paa Island: han drog ikke til Norge 
førend 1255. Han døde ikfe længe efter, og Kongen holdt felv Tale ved hans 

Grav. (Arons Saga Car. 27). 
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vi ville fee, for det førfte ved Løftet, og Ivar felv var ikke vet tilfreds 

med Udfaldet af fin Virffomhed. Han vtvede at han vift havde funnet ud- 

vette mere, hvis iffe fornemmelig Gisfurs Venner (paa Sønderfandet), men 

Dog ogſaa nogle af Thords ilbængere (vefter), bavde lagt ham Hindringer i 

Vejen. - Sandfynligviis var Ivar tilftede i det ftore Gjeftebud, føm Thor— 

gils om VBaaren gjorde for Biſkop Henrik, tbi faa vidt man af Sagaens 

Ord fan ſtjonne, beredede Biffoppen fig iffe lange efter Dette til at for— 

fade Island, og biint fore Ibing før Nordfjerdingen, hvor Ivar vøge 

tede Kongens Grende, maa altfan være boldt tidligere. Hvad der be- 

vægede Biſkop Henrik til at vejfe bort, figes ifte. Paa Legemsfvagbed 

fan man iffe gjette, fbi ban fones endnu at have været en raſk og ro— 

vig Mand; men det ev hojſt vimeligt, at ifær de fidfte Begivenbeder paa 

Island havde givet bam Afſmag par Opboldet der, og Da ban nu vir- 

felig havde bragt Det, eller baft betydelig Deel i at bringe Det Dertil, at 

Størftedelen af hans Biffopsdømme underfaftede fig Kong Haafon, bar 

han vel meent fom faa, at bans Hverv paa Island var tilendebragt, 

og at han nu med god Samvittigbed funde forlade det, for at benleve 

fine øvrige Dage i No og Fred bjemme. Saavel ban fom Ivar af 

rejfte i Løbet af Sommeren, og De have fandfynligviis fejlet over i Det 

famme Stit 1). Thorgils vifte fig fremdetes fom Biftoppens gode Ben, 
- bjalp bam med alt, bvad ban bebøvede til Rejjen, fulgte ham til Ski— 

bet og føiltes fra barn under gjenfidige Venftabs-Ytringer. Biſkop Hen- 

vif, Der -bavde overdraget Biftop Sigvard Beftvrelfen af fit Biftops- 

dømme, fom iffe mere til Island, men forblev i Norge, og, fom det 

ſynes, ftadigt om Kongens VPerfon fom bans Ven og NRaadgiver, ifær, 

ſom man maa formode, angaaende De islandſke Unliggender. Han døde, faa- 

fedes fom Det allerede tidligere er berettet, om Sommeren 1260, i Tunsberg, 

fort efter at Kongen var fommen tilbage fra Sammenfomften med Byrge 

Jarl ved Gøta-Elven. - Han blev begraven ved Olafskloſtrets Kirke, 

og Kongen talte felv ved hans Grav, ,berømmende bam i mange 

fagre Od efter hans Fortjenefte". Han havde viift fig fom Kon- 

gens nidfjære, ufortrødne Ven, om ban end iffe altid var beldig nof i 

fine Foranftaltninger til at gvibe Det Rette. Det var aabenbart, at Kon- 

gen væfentligt føyldte bans Bejtræbelfer, at en heel Fjerdedeel af Island 

nu førmeligt havde erfjendt hans Herredømme. Var dette endnu fun for 

et Syns Skyld, og bavde Det end ingen umiddelbare paatagelige Neful- 

tater, faa var Dog altid Anerfjendelfen felv en vigtig ſtatsretlig Grund- 

vold, hvorpaa for Fremtiden mere funde bygges; et fort Slag var altfaa 

vundet. De vderligere Sfridt, fom Kongen med Henfyn hertil foretog 

) Jon Gnglesføn fulgte i det følgende Aar Jomfru Ghriftina til Spanien, og 

Døde fiden paa Nejfen til det hellige Land, fe ovenfor S. 186. 
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i de fire Aar, Biftop Henrik levede bos ham, foldes filtert fær den- 

nes Raad og Indjøydelfer. 

Den førfte Frugt af disfe var vimeligviis Den, at Kongen om Som- 

meren 1256 fendte en anden Ivar, ved Navn Ivar Uvnljotsføn, fand- 

fynliqvis een af fine Hirdmænd, over til Island med Budſkab og aabent 

Brev, bvort ban formeligt overdrog Thorgils Beſtyrelſen af Evjafjorden 

faavel fom alle de vftenfor beliggende Hereder, lige til DOftfjerdingens 

Grændfe. Skagafjorden med de veftlige Heveder adlød allerede Thor— 

gils; faaledes berffede han nu over belte Nordlændingefjerdingen. Hans 

Yndeft tiltog Dag for Dag, tbi nu, Da ban iffe længer fandt nogen 

Modjtand, fif ban bedre Lejlighed til at fægge fine mange elffværdige 

Sider for Dagen. Om Høften 1256 gjorde han et overmaade fort 

Gjeftebud, bvortil ban indbod alle de bedfte Heredsbonder. Her blev 

Der bevertet vpperligt, og Gaver uddeelte med faadan Odfelhed, at ikke 

en enefte af De talrige Gjefter Drog tombændet bort. Formedelſt dette 

Gilde, figes Der, blev han ogſaa meget bædret af Bønderne, af bvilte 

De flefte nu til Gjengjeld indbøde ham til fig, faa at ban om VBintren 

formeligt vejfte omfring paa Vejtfler og fit de berligfte Gaver: i Here- 

Det berffede den ſtorſte Glode, og Bønderne fyntes at de bavde favnet 

Himlen jelv, fiden de havde faaet en faadan Høvding, Der forefom Dem 

af være Den gjenfødde Kolbein unge, bvis Minde var Dem uforglemme- 

figt. Saa lykkelig følte man fig neppe i Veftfjordene, hvor Fiendfta- 

ef mellem Ravn og Sturla atter brød ud, og hvor Den førfte om Vaa— 

en 4256, ledfnget af Eyjulfs Broder Asqrim, endog overfaldt Sturlas 

Gaard Stadarhool i Haab om at treffe ham felv der, bvilfet Dog ikke 

lykkedes dem. Ravn var fremdeles den mægtigfte I Veftfjørdene, men 

funde dog iffe fænger maale fig med Iborgils, Der nu uimodfigeligt var 

Dens meft fovrmaaende og meft populære Mand *). 

40. Thord Kafale$ Død og Thorgils Skardes Drab. 

Thord Kafale og Gisſur Thorvaldsſon opboldt fig imidlertid frem- 

deles i Norge, bver i fin Sysſel, og det fortælles udfryffeligt om Ford, 

at ban gjorde fig meget afboldt I fin, nemlig Stida- eller Skiens-Sysſel. 

De Ddeeltoge begge, fom fongelige Svsfelmænd, i Kongens Fog til Hal- 

fand om Sommeren 1256, og udmerfede fig meget?*). Thord var 

blandt Dem, Der gjorde Landgang og berjede ved Getfjerr, faaledes fom 

Det ovenfor ev nævnt. Efter endt Felttog vendte han tilbage til Stien, 

hvor Det fader til at han bavde flere af fine Venner og Landsmænd hos 

fig, i det mindfte var Kolfinna Thorvaldsdatter fra Vatnsfjorden, Snorre 

) Sturlunga Saga IX. 41—44.  Haafon Haafonsjøns Saga Cap. 284. 

?) Sturlunga Saga IX. 54, X. 20. Jvfr. ovenfor S. 154. 
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Sturlasføns Datterdatter, paa Den Iid i Beføg hos bam. Som han 

feent en Aften langt ud paa Hoſten fad og draf med fine Mænd, fom 

der Bud fra Kongen, med Bret til ham, i vvilfet Kongen lod ham 

vide, at han nu agtede at give bom Orlov ud til Island, og der at 

gjøre bam til den ftørfte Mand. Herover blev Der da almindelig Glæde; 

Thord fagde at Det var Den fjærefte Ffterretning ban kunde modtage, 

og at ban var Kongen faare tafnemmelig for bans Naade. Den glade 

Tidende blev bilfet med førnvet Bagerklang, og Thord erflærede, at 

naar ban førit var fommen hjem, ſkulde aldrig nogen fan bam fra Is— 

fand igjen. For os fones Det underligt, at han I en anfeet og 

formaaende Stilling, i en af Norges frugtbarefte og vndigfte Egne, 

og bvor ban Dog fun børte fit Modersmaal om fig, føulde læn- 

ges faaledes tilbage til fin fjerne, barffe Ø; men Fædrelandsfjær- 

figbeden overvandt ogfar bos bam, fom hos De flefte, alle andre 

Henſyn, og derbos ſtod den foffende Udfigt for hans Øje, at blive den 

førfte og mægttgfte Mand paa Øen. Han afbrød omfider den alminde- 

fige Lyſtighed ved at fige, at ban itfe befandt fig ganſke vel, og lod fig 

bringe til Sengs. Men ban vejfte fig itfe mere fra Lejet, thi Sygdom— 

men tog meget fnart en flem ending, og gjorde efter fan Dages For- 

føb Ende paa bans Liv (Alte October). Hans fidfte Øjeblif maa dog 

have været forfødede ved det fifre Haab, at han, bvis han overftod Sygdom— 

men, fnart føulde gjenfee fit Fædreland, og Ddet maatte tillige bave 

været en Filfredsftillelfe for ham, at vide fig faa elffet og hædret af 

fine Omgiveffer: man var enig om, at faa Islendinger havde været faa 

perfonligt efftværdige, fom ban. Han blev ogſaa begraven med megen 

Hojtidelighed, fandfvnligviis ved Skiens Kirfe ).  Unegtelig er ban, 

ftjønt langtfra pletfri, Dog en af de renefte og ædlefte Charakterer blandt 

befe den brogede Mængde, Der under den bevægede Sturlunge-Tid 

paa Island udfolder fig for vore Bit. Hvad der bevægede Kongen 

til atter at ffjente bam fin Naade, figes iffe udtryffeligt Han havde 

viftnot udmertet fig i Halland, men det havde ogſaa Gisfur, og dette 

maatte tynge lige faa meget i Vegtftaalen for den ene, fom for den an- 

Den. Snarere maa man formode, at Biftop Henrif bar raadet Kongen 

at fende bam ud, for at Danne en Modvegt mod Thorgils, ffjønt Det ſy— 

neg, fom om Dette maatte fede til ny og blodig Borgerkrig, da de For- 

1) Sturlunga Saga IX. 54. Thords Dødsdag angives i Nefrologiet hos Finn Jons- 

føn, Tab. 1., aftryfte i Langebefs Script. rer. Dan. II. &. 516. Der figes 

af enfelte nyere, at Kongen frulde have tænft paa at gjøre Thord til Jarl 

over Island: herom ytrer bog Sagaen ikke et enefte Ord, og den Idee, at 

udnævne en Jarl over Jsland, opftod fiffert iffe hos Kongen førend umiddel- 

bart før Gisfurs Ophøjelfe til denne Værvdighed. 
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feninger, Thorgils nys havde faaet, Evjafjorden m. m., netop vare De, 

til bvilfe Thord betvagtede fig avveberettiget. 

Gfterretningen am Thords Død fom neppe til Island førend med 

De novrfte Skibe den følgende Vaar. Imidlertid  vedblet Thorgils 

Skardes Vælde ufvætfet, eller vettere, var fremdeles I TFiltagende. 

Han tilbragte Vintren paa fin Fædrenegaard Stad, paa Snefjeldsnes, 

fatte Bo faavel paa Myklebo i Gtagafjorden, fom paa Audbrefta i 

Hørgaardal, ved Gyjafjorden, og drog om Sommeren, i Forening med 

Sturla og flere Benner, til UAtthinget, bvor Thorvard Thorarinsſon 

fom øftfra, og fod fine Skarer frode til bang, faa at de tiljammen i en 

fluttet Trop ryffede ind paa Ihingpladfen. Paa Ibinget raadede Thor— 

gils næften aldeles; fiden efter tog han fig faa eftertrykkeligt af Sturla 

mod Navn Oddsføn, at denne omfider indgik et ordentligt Forlig, baade 

med Sturla og med ham felv. - FIborleif 1 Garde havde allerede tidli- 

gere forligt fig med Fhorgils, og var nu hans gode Ven. Ogſaa Bi- 

ffop Sigvard anholdt om og fif hans fraftige Biftand i en Tratte med 

Ibord, en Søn af Andres Sæmundsføn, og Sagen afgjordes i det 

hele taget til Biffoppens FIilfredshed, ſtjont Thorgils hidtil ikke bavde 

baft meget at fige paa Sønderlandet. J VBeftfjordene, bvor Thorgils 

noget efter Forliget med Ravn aflagde et Beſog, var bans Anfeelfe og 

Yndeft faa ftor, at Bønderne fappedes om at bede ham til fig, og ſtjenke 

Dam Gaver og tilbyde hamn Hjelp). Der var maaſkee ingen af dem, 

fom bidtil havde ſtrabt efter Herredømmet paa Øen, der med Henfyn til 

Popularitet var fommen dette Maal nærmere, end Thorgils, og man 

ffulde bave ventet, at De Betænkeligbeder formedelft tidligere Forpligtel- 

fer til Thord Kafale, Der maaſkee endnu afboldt flere af Dennes forrige 

Filbængere og Undergivne fra at flutte fig til Iborgils, ved Efterret— 

ningen om Fords Død vilde være blevne bortryddede, og at overhoved 

Denne Begivenbed vide bave fjernet den fidfte Hindring, Der endnu ftod 

imellem Fborgils og hans Maal. Men tvert imod blev Thords Død 

Den nærmefte Anledning til Thorgils's Undergang. Af det Foregaaende 

have vi allerede erfaret nok til at overbetife o8 om, at Thorvard Thor— 

arinsføn afdrig bavde meent Det voprigtigt med fit foregivne Venſkab 

) Sturlunga Saga IX, 43—49. Vi erfare ved denne Lejlighed, af Beretnin- 

gen om VBiffoppens Trætte med Thord Andresføn, at Biffoppen havde en 

voren Søn, faldet Thomas Biſkopsſon, der fynes at have været bofat paa 

Gønderlandet, fiden der tales om at Thord Andresføn ffulde have røvet fra 

ham. Hvis altfaa Sigvard iffe allerede havde ven Søn før fin JIndtrædelfe 

i ben geiftlige Stand, faa bar han, uagtet fin biffoppelige Etrenghed, 

iffe været ftort fædeligere end de fleſte andre Gejftlige paa den Tid. Thomas 

maa Dog vel være fød i Norge, førend Sigvard blev Biffop. 
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før Thorgils, men alene nærmet fig ham og føgt hans Forbund for at 

ftaffe fine egne Planer Fremgang. Thorvard var lumfk og egennyttig; 

hans egen Broder, Den ærlige og bøjbjertede Odd, havde ikke funnet 

fomme ud af det med bam, men De bavde ftaaet paa en fpendt Fod med 

hinanden, og Thorvard hevnede hans Drab aabenbart iffe af Sorg der- 

over eller af Vietet for bans Minde, men deels fordi det nu engang efter de 

Tiders Tonkemaade var en Wresfaq, deels fordi han derved havde Udfigt 

tif at faa betydelige Bøder, flaffe fig Indfivdeffe, og ydmyge flere af 

fine perfonlige Fiender. Saaledes føgte ban da at faa Thorgils med 

fig, fluttede Det nøjefte Forbund med bam, og forftod liftigt at fløde 

ham foran fig, fom om ban var Den egentlige Leder af et Foretagende, 

der Dog meget nærnere vedfom ban felv. Men da Maalet var opnaaet, 

begyndte allerede Det tilfvneladende Venftab fra Thorvards Side betyde 

figt at følme, og ban vifte fig, fom vi bave feet, lidet ivrig i at opfylde 

de Forpligtelfer, han bavde indgaaet.  Uagtet Den fælles Banfættelfe, 

hvori bande han og FIborgils vare indfluttede, fremdeles nødte ham til 

at gjøre fælles Sag med ham, Da det gjaldt at tale Biffoppen til Rette, 

var dog Thorgils aldrig faa fnart borte, førend ban greb Lejligbe- 

den til at forlige fig med Biftoppen paa egen Haand, uden Henfon 

til FIborgils, og Det uagtet Denne jo egentlig bavde paadraget fig 

Banfættelfen for bans Skyld 1). Saa ligefrem og umistænfføm Thor— 

gifs fynes at have været, fan Dog Denne Thorvards Stræben efter egen 

Fordel vanfteligt have undganet han; han maa ved flere Lejligbeder 

hate følt fig ubebageligt berørt Deraf, og Forholdet mellem Dem fan 

derfor ej bave været fortroligt. Vi bave ogfan feet, at Abbed Brand 

allerede gjennem Svogeren Fhord advarede FIborgils mod Fborvard. 

Paa Thinget 1257 forenede De vel, efter en tidligere Uftale, deres Ska— 

rer, men ber opftod Dog den førfte aabenbare Frætte imellem dem, idet 

Thorgils forfvarede en med ham befvogret Mand ved Navn Jon, der 

havde været med ved Overfaldet paa Odd Fhorarinsføn, og fom Fhor- 

vard Derfor vilde faa Dømt fredløs.  Fhorvard maatte gite efter, men 

ptrede megen Harme over Thorgils's Egenmagtighed *). 

Imidlertid var Thord Kakales Død bleven befjendt Haa Fsland, 

og da han ikke bavde været gift, og ſaaledes ikke efterlod egtefødde Børn, 

var bans Svfter Steinvar, Halfdan Sæmundsføns Huftru, bans nære 

mefte Arving. Jon Sturlasføn var nemlig allerede dod i Aaret 1254. 

» 

1) Riftnof fluttede vgfaa Finnbjørn Hvad man fynde falde en Separatfred med Bi— 

ffoppen, men med Gam var det en anden Sag; han ftod allerede paa Gra- 

vens Nand og maatte faa at fige til enhver Priis fraffe fig Abfolution. 

?) Gturlunga Saga, IX. 45. 
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Hun tog ogſaa firar AGttegaarden Grund i Befiddelje, uden at Thor— 

gil8, faa vidt man fan fee, gjorde nogen Indvending. Men ſtrax efter 

Thinget bavde bun en Sammenkomſt med Thorvard, der var gift med 

hendes Datter Solveig, og overdrog ham iffe alene Grund, men ogſaa 

alle andre Arvefordringer i Gvjafjorden efter Thord, og navnlig For- 

dringen paa Herredømmet 1). Hertil havde bans Hu, fom vi vide, 

fænge ftaaet. Thi det ev nys berettet, hvorledes han umiddelbart efter 

Slaget paa Iveraa-Ore føgte at overtale Eyfjordingerne til at under- 

falte fig bam, og allerede Da føttede ban fig vel fornemmelig til fit Svo— 

gerffab med Thord Kafale, hvis Statbolder eller Fuldmægtig ban vel 

vilde være. Men vi bave feet, at Eyfjordingerne iffe vilde aner- 

fjende bam fom faadan, og benfføde Afgjørelfen til Kongen og Tord 

felv, medens Thorvard meente, at Fborails iffe med tilbørlig Varme 

bavde talt bans Sag. Deſto mere forbitret maatte ban blive, Da Tbor- 

gils formeligt fit Evjafjorden overdragen af Kongen, vg fra Denne Iid 

af bar ban vel betvagtet bam fom fin Fiende, uagtet ban endnu en Stund 

ikke lod fig merte med noget.  Muligt, at han bemmeligt gjennem Svi- 

germoderen Steinvar bar benvendt fig til Thord, eller at Denne af egen 

FJilffondelje paa fit Dødsleje bar beſtemt Thorvard til fin Cfterfølger 

med Filfidejættelfe af Tborgils, hvem han nu umuligt funde være god; 

men hvor vimeligt Dette end fan være, ev Det Dog iffe nødvendigt at an- 

tage Det, thi Deels faldt Det under enhver Omftændigbed af fig felt, at 

Fporvard iffe (od noget Middel fil at vinde Herredømmet i Eyjafjorden 

ubenbttet, deels var Steinvar felv faa forbitvet paa Fborgils, at bun 

ingen Tilſkyndelſe bebøvede til at fægge han alle de Hindringer i Vejen, 

bun funde; bun ſkal endog, Da hun overdrog Thorvard hine Befiddelfer 

og Fordringer, bave lagt til, at ban nu maatte fee at bævde dem fon 

ban bavde Mands Mod og Hjerte til *). 

Om Høften 1257 begav Thorvard fig til Evjafjørden og tog Grund 

i Befiddelfe. Strax efter fom Thorgils tilbage fra fit Beføg pan Ve- 

fter= og Sønderlandet, og begav fig ligeledes til Eyjafjorden, maaffee 

netop ved Gfterretningen om at Thorvard bavde flaaet fig ned Der. 

I borvard fremfom nu med fin Fordring paa Herredømmet og bad Ihor- 

ails give Slip Derpaa. Thorgils vægrede fig Derved, faafom ban baade 

bavde Kongebrev og Bondernes Samtvffe til at vaade Devover. Og 

Desuden var bans Popularitet nu faa ftor, at Bønderne foretrak bam 

) Sturlunga Saga, IX. 45, 50 

?) Steinvar, der var fin Broder Thord faa ivrigt hengiven, maatte fom en 

Følge deraf tidligere have holdt med Mordbrænderne, og nu ganffe være paa 
Ravns, eller Thorgils's Modftanderes, Parti. 
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for Den uelffværdige Thorvard. Denne benvendte fig flere Gange til 

Thorgils i famme Unledning, men altid med lige daarligt Held, og ved 

enbver faadan Sammenfomft var Thorgils Ddesuden langt mandfterfere 

end ban, faa at det ikke funde nytte at bruge Magten. Det var tyde 

figt nof, at Thorvard ærgrede" fig til Det pderfte, men ban var for klog 

til at indlade fig i nogen Ordvexling, og Ddisfe forffjellige Møvder føl 
Derfor tilfyneladende nof faa vel af. Dog forefaldt der ftundom mis- 

tænfelige Omftændigbeder. Saaledes efter det fidfte Møde, da Thorvard 

allerede var et Stykke borte, og den umistenffømme Thorgils firar 

jendte faa mange af fine Folk bort i forftjellige Grender, at ban fun 

beholdt nogle faa tilbage bos fig; man faa da Thorvard og hans Mænd 

ftandfe og ligefom betænke fig en Stund, om de føulde vende tilbage 

eller ej, men Dog tilfidft at Drage videre: Thorgils's Mænd paaftode, at 

det upaatvivleligt bavde været deres Agt at overfalde bam, vis de havde 

troet Det randeligt, men Thorgils fagde at ban iffe vilde høre tale om noget 

faadant. Han vendte tilbage til Sfagafjorden, hvor han fremdeles levede 

hojt, og boldt prægtige Gilder, fornemmelig et Julegjeftebud, bvor atter 

Gater i Mængdeviis bleve uddeelte ved Afſkeden.  Stvar efter Julen 

drøg ban igjen paa en Forretningsrejfe til Cvjafjorden, uagtet bans 

Venner fraraadede bam Det paa Det indftændigfte og advarede ham før 

Thorvard. Han var døv for alle Advarſler, og fvarede at ban ikke 

vilde tænte anderledes om FIborvard, end han ønffede at andre føulde 

tænfe om bam felv. Han troede fig desuden faa meget mere filfer med 

Henfyn til Thorvard, fom denne, efter Sigende, ftod i Begreb med at 

foretage en Nejfe til Beftfjordene, for at bave en Sammenfomft med 

Ravn Ovddsføn. Da Thorgils fom til Gvjafjorden, indfandt Fhorvard 

fig hos ban og førnvede fin Fordring, men med famme Udfald fom før; 

dog tilbød FIhorgils ham nu et Diftvict pan en anden Kant af Nord— 

fandet, fun iffe i Gvjafjorden; men Fborvard foarede ſtodt, at naar han 

ej fit Gyjafjorden, funde det være det famme. Da de føiltes Ad, fog 

Thorvard Veien ud over i Fjorden, for, fom Det beed, ſtrax at Drage til 

Modet med Ravn. Men en af Mændene i bans Følge vendte under 

et eller andet Paaftud tilbage, qav fig i Fale med Thorgils, og lokkede 

ud af ban, at ban agtede at overnatte bos fin Svoger Gudmund pak 

Gaarden Ravnagil, en Miils Vej nordenfor Grund. Berg Aamundesſon, 

Thorgils's Ven, vtrede at Torgils beller burde vide fil Fveraa Klofter og 

overnatte Der, Da han iffe havde De hedfte Tanker om Thorvards Wrlighed; 

men Thorgils fo bam ud, og drog til Ravnagil. Her blev ban meget 

venfigt modtagen, men Da der ej var Plads til alle hans Mænd, for- 

Deelte8 Disfe paa De nærmefte Gaarde i Nærbeden. — Om Aftenen bad 

Verten ham vælge, bvad man føulde have til Morffab, enten Dans, 
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eller Forelæsning af Sagaer. Thorgils valgte Det fidfte, og Da ban 

hørte, at man blandt andre Saqabøger Der paa Gaarden havde en, Der 

indeboldt den hellige Thomas Beckets Hiftorie '), bad ban om at maatte 

faa bore den, Da ban altid, fom ban fagde, bavde elſket ham fremfor andre 

hellige Mænd. Sagaen blev kært, indtil man fom til Erfeviffoppens Drab i 

Kirken, bvor det i Legenden beder, at Kronen blev huggen af bam. Her bad 

Thorgils Forelæferen at ftandfe, Da ban blev noget føvnig, figende at 

Dette var en fager Død. — Senere ud paa Aftenen, da man ſkulde gaa 

til Sengs, fpurgte Berg og Gudmund om man ej ſtulde udftille Vagter 

til Heft, men Thorgils fvarede at det iffe bebøvedes, og der blev heller 

intet Deraf. Den Mistante, bans Omgivelfer nærede mod Fhorvard, 

var Dog, fom man allerede af det foregaaende fan ffjønne, intet mindre 

end ugrundet, og Det var ej alene Thorvards Ugt at benytte denne Lej- 

figbed til at rydde Thorgils af Vejen, men ban bavde ogfan truffet For- 

beredelfen Dertil med en djevelſt Omhyggelighed. Ej alene havde han 

gjort Thorgils fitfer og fanet udloffet af bam, bvor ban vilde tilbringe 

Natten, men ban bavde ogſaa førget for, at en af hans hemmelige Med- 

videre, en vis Halldor Skravare (Snaffer) befandt fig paa Mavnagil 

fom Spion; ban ffulde underrette Fhorvard om, hvor vidt et Overfald 

funde voves eller ej; og I førfte Filfælde flulde ban førge for ubemerket 

at fan Staaderne fra Dørene, vg tillige angive Stedet, hvor Thorgils 

faa. Den ftjendige Yan Ivffedes ogfaa fuldfommen. Thorvard Drog 

iffe (ænger bort, efter at ban havde fagt Torgils Farvel, end til biinfides 

dDen førfte Bakke, der fljulte bam for Denne. Her tilfjendegav ban for 

fine Mænd, at da etbvert Kar, fom Ordfproget lyder, fan blive faa 

fuldt at det føber over, funde ban belter ikke fænger taale, at Fborgils 

fortrængte bam fra bvad ban faldte fin retmæsfige Hæder; han agtede 

Denne felvfamme Nat, fom nu forejtod, at overfalde og dræbe ham, og 

bad fine Mænd gjøre fine Sager til Gavns, faa at Thorgils iffe under no— 

gen Omftændighed ſkulde flippe levende derfra. De, fom iffe vilde være 

med paa Denne Ferd, funde fige fra med det famme. Ingen vægrede 

fig, uden Den før omtalte Jørund Geft, der erklarede dette for Det fljen- 

Digfte Nidingsverk, bvori han fom Kong Haafons baandgangne Mand 

og Thorgils's Hirdfammerat iffe funde være befjendt at tage Deel. 

Han blev Derfor tilbage; de svrige rede i al Stilbed lige til Ravnagil, 

!) Denne Saga, kaldet Thomas Erkebiſkops Saga, er allerede ovenfor omtalt, 

I. S&S. 38. — Flere af de Brudfiyffer, der endnu forefindes af Haandffrifter, 

Der have indeholdt Thomas's Saga, ere neppe yngre end Thorgils Skardes 
Tid. Vi have her et af de flere Exempler paa, hvorledes Legende-Sagaerne 

mere og mere, om juft iffe fortrængte be nationale hiftoriffe Sagaer, dog bleve 

lige faa yndede fom disſe, og fuldbfommen indtøge Plads ved Siden af dem. 
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bvor Halldor havde gjort fine Sager faa qodt, at de ingen Hindring 

mødte, men ftode midt i Stuen, førend man vidfte Ord deraf. Halldor, 

fom havde fiddet paa Sengefanten hos Thorgils og ſnakket ham i Søvn, 

vifte ftrar, hvor han faa, og ban vaagnede førft, da en af Thorvards 

Mand gav ham et Hugg over Bryſtet. Han greb alligevel Sverdet og 

føgte at forſpare ſig, men det gif i Stykker, fan at ban var ganſke Vaa- 

benføs. Da ban nu fra alle Kanter fit Huq og Stif, fpurgte ban 

Thorvard, om han maatte faa Grid, men Fhorvard fvarede at ban ej 

fit anden Grid end den, ban nu felv funde fee, vg ſſobte ham med Flereg 

Hjelp ved Beltet ud af Stuen. Idet Thorgils fom forbi det Rum, 

bvor en Preft faa, forlangte ban at ſkrifte, men Det ble ban negtet, 

og faa fnart man bavde faaet ham udenfor, gjennemborede Fhorvard ham 

felv med fit Sverd, men [od Dog endnu til Overflod en anden af fine Mænd 

bugge bam i Hovedet. Hugqet traf den øverfte Deel, faa at ban vir- 

felig paa en Viis funde figes at bave faret famme Død, fom Erkebiffop 

Thomas, og fom ban nys før havde fundet faa fmut. Foruden ham 

bleve ogfaa Asbjørn og Berg dræbte; De øvrige fit beholde Livet, men 

paa Gaarden blev der plyndret og ſtjaalet meget. (22de Januar 1258). 

Thorgils's Mænd, der bavde ligget pan Nabogaardene, fom førft til ud 

paa Morgenen den følgende Dag, da Thorvard forlangſt var borte med 

fin hele Stare. — Der blev fendt Bud til Abbeden i Fveraa, Der med 

Forfærdelfe og Bedrovelſe børte hvad Der var fleet, og ftrar begav fig 

til Mordjtedet med fine Munke og Prefter. J hans Nærværelje blev 

Liget underføgt og fvobt; man fandt at det bavde 22 Saar, bvoraf 

dog fun 7 havde blødt. Siden lod Abbeden Det føre til Pveraa og 

hæderligt begrave ved Kloftret. Og mangen Mand, figes Der, flod 

ved Thorgils's Grav med ftor Sorg. Thorvard havde intet Gavn 

af fit Beck, thi baade Venner og Fiender af Fborqil$ vare enige 

om at ban bavde opført fiq fom en Niding, og af man aldrig Havde 

baft Exempel paa en fortere Utafnemligbed end den, ban ber bavde 

pitft. Thorvard gjorde et nyt Forfog paa at far Gvfjordingerne 

til at anerfjende bam for Deres Herre, men De vilde endnu mindre 

vide af bam end før, og ban havde endog Vanffeligbed for at faar 

faa mange Folf til at blive bos fig paa Gaarden, fom var nødven- 

Digt til hans Sitferbed. Ud par VBaaren gjørde Thorgils's Broder 

Sigbvat i Forening med Sturla Fhordsføn et Tog til Gvjafjorden for 

at overfalde Shorvard og bevne Thorgils's Drab, bvilfet vel ogſag havde 

ſykkets dem, bvis ikke Shorvard tilfældigviis havde været borte; men ban 

vovede Døg iffe andet end at tilbyde Forlig, og fluttede under Abbed 

Eyjulfs Megling en foreløbig Overeensfomft, ifølge bvilfen ban forplig- 
tede fig til at førlade Heredet, indtil Sagen funde blive afgjort ved en 
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endelig Voldaiftsfjendelfe, affagt af et lige Antal Mænd paa begge Sider. 
Han begav fig Derfor bort til Øftfjordene, og opnaaede aldrig fit Ønfte, 

at blive Herre paa Nordlandet *). 

Thorgils Sfarde var, Da han faldt, fun 32 Aar gammel, og kunde 

altfaa endnu efter af Rimeliqbed bave haft en lang og glimrende Livs- 

bane for fig, bvis Forræderi iffe før Tiden havde affortet hans Dage 

i hans fraftigfte Ungdoms-ADder. Nogen oprigttgere og ivrigere Filhæn- 

ger end ham havde Kong Haafon neppe paa Island, i det mindfte neppe 

blandt de Daværende mægtige Høvdinger. Han fones under fit Ophold 

i Norge at være bleven faa gjennemtrængt af Beundring for Kongen fom 

Regent og af Kjærlighed til ham fom Menneffe, at han i Liv og Død 

var ham bengiven. Ingen Jslænding før eller efter ham virkede faa 

ufortrødent og opofrende for Kongens Sag; og aabenbart ikke fordi 

ban derbed ventede felv at blive Den fornemfte næft Kongen; men Éun fordi 

Kongens Onſke var ham en Lov, og vel ogſaa fordi ban ikke funde 

tænfe fig bet uden fom den ftørfte Lykke for fit Fædreland, om det fom 

under en faadan Fyrſtes Herredømme. Dette femmer viftnof iffe med 

De nuværende gongſe Begreber om VPatriotisme; men man holde fig fun 

vet fart for Øje, bvordan Islands Filftand paa Den Iid tar i 

Sammenligning med Norges, og man vil funne forftaa, bvorledes virke- 

lige, oprigtige Patvioter funne betragte en monarkiſk Forfatning under 

Norges Konge fom Landets enefte Frelje. 

Dette Aar, I bvilfet Thorgils Sfarde blev dræbt, var ogfaa I flere 

andre Henfeender merfeligt ved føore Ulykker, fom timedes i Landet. 

Den befe Vinter, fra Martemesje fidre det foregaaende Mars Høft inde 

til efter Paaſke, rafede en Smitfot i Midfjorden,  bvoraf 400 Menne- 

ffer døde. Sommeren efter Thorgils's Drab blev Lovfigemanden Teit 

Ginarsføn dræbt i Øfifjordene, Der figes ikke hvorfor eller hvorledes. 

Ip ftore Stibe, paa hvilke en Mængde anfeede Islændinger agtede fig 
over til Norge, forlifte, Det ene, Holmedolen, udenfor Islands fydveftlige 

Kyſt og fun Halvdefen af Dem, Der vare ombord, veddedeg, De øvrige 

omfom, blandt dem Åre Ingemundsføn og flere af Mordbrænderne ſaavel 

fom af De faafaldte Fagranesmænd, Der havde været med at tage Bi- 

ffop Henrif til Fange”). Det andet Skib, kaldet Graabusjen, ført af 

Eyjulf Audge, ftrandede ved Finmarken, og alle de af Befætningen, der 

1) Sturlunga Saga, IX. 50—352. Haafon Haafonsføns Saga, Cap. 248. 

2) Sturlunga Saqa, XI. 53, jvfr 55. De Kirfefogn, der hjemføgtes af Syg- 
dommen, angives faaledes i Unnalerne: Nuy, Baffe, Mel, Hvamm, Hole, 

Fjørn. 

Mund. Det norffe Folks Hiftorie. IV. 23 
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ikke druknede, bleve drabte af Finnerne, paa fo Fruentimmer nær, der 

forſt 16 Aar efter fom til Norge, hvoraf man naſten maa ſlutte, at de 

bave været holdte i et Slags Fangenſkab '). 

41. Gisſur Thorvaldsføn udnavnes til Jarl paa Island. Hans tvetydige 

Holdning. Hallvard Guldffo fendes to Gange øver til Jéland, og bringer 

De enfelte Fjerdinger til at underfafte fig Norges Konge. 

Gfterretningen om Thorgils Sfardes Drab maa være fommen til 

Norge med de førfte Skibe, der om Vaaren 1258 Ddroge over fra Is— 

fand. Den naaede rimeligvits Kong Haafon, da han Fort før Pintfe- 

tid var fommen tilbage fra fit nye Mode med Borge Jarl, og de is— 
fandffe Anliggender udgjorde nu viftnot ingen uvæfentlig Deel af De 

Sager, fom ban under dette Sommerophold i Bergen flal bare befør- 

get og bragt i Orden ?). Siden Snorre Sturlasjøns Død og i Særde- 

fesbed fiden Fborgils Stardes Fremtræden bavde bans Sag sjenfynligt 

baft god og fitfer, om end iffe rivende Fremgang. Hertil bidrøg 

iffe Det alene, at faa mange af Høvdingerne vare bang baandgangne 

Mand, og at man nu lagde en ganſke anden Vegt paa Haandgangne-Forholdet 

end før, faa at endog ben Islonding, der indgik det, i Dette Henfeende anfaaes 

at have underfafiet fig og fine Befiddelfer norſt Net; men fornemmelig, at 

Begrebet om Kongedømmets Inditiftelfe ved Gud og dets abfølute Magtfuld- 

fommenbed nu ogfaa, tilligemed Datidens hele Cultur, Fænfemaade, Fore- 

ftillinger og Fordomme, bhatde flaaet faa dybe Nødder I Folfe-Opinionen 

paa Island, ar endog de, Der ibrigſt opponerede mod Kongens Myndighed 

til at treffe Forføjninger angaaende Beſtyrelſen af Hereder paa Øen, neppe 

følte fig ganffe trygge berved eller beroligede i fin Samvittighed, hvor vidt de 

ogfaa virfelig bert handfede Net, medens andre derimod, fom vi have feet, 

ligefrem gave at forftaa, at man maatte modtage og befvare Kongens VBud- 

ffab med Wrebodighed, og at Det var en utilbørlig Handling at under- 

trykke eller foragte bans Breve. Kongeſpejlet, og viftnok ogfan andre 

Skrifter, hvor Kongedømmet forberligedes, var en vndet Læsning paa 

Island; i Prædifener talte8 om Kongers og Kejferes Mvyndigbed, fom 

1) Jslandffe Annaler.  Sturlunga Saga figer fun, at Graabusjen omfom med 

hver enejte Sjøl ombord, uden at nævne noget om Finmarfen. Men dette 
Sted i Eturlunga Saga er vel ogfaa førevet før de oven omtalte 16 Aar, 

da be tvende Fruent'mmer funde berette, hvorledes det var gaget; i Mellem- 
tiden hørte man intet fra Skibet og troede bel derfor at det var funket med 
Mand og Muus. 

?) Se ovenfor S. 176, jfr. Haafon Haafonsføns Saga Cap. 296: 
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gjeldende overalt, hvor der fandtes chriſtne Folk); bevri fom nu det 

før omtalte pavelige Budftab fra Cardinalen: fort, alt bidrog til at 

fvætte Uafbængigbede-Aanden og give Kongens Stræben efter Herre 

demmet over Øen Netmæsfighedens Præg. Allerede var det, fom vi oftere 

have feet, Høvdingernes fidfte Filflugt, i Deres indbyrdes Irætter, uan- 

feet til hvad Parti De hørte, at henſkyde fin Sag under Kongens Dom. 

Den nærmefte Anledning bertil var viſtnok det nys omtalte Hirdmands— 

forbold, der baade med Henfyn til Kongen og til Hirdmændene felv indbyrdeg 

lige faa fuldt anfaaes fom beftaaende pan Island, fom i Norge ved Kongens 

Hird; og naar Kongen føgte at gjøre fin Inddragnings- eller Confiſca— 

tiong-Net gjeldende paa Island, faa var det vgfar nærmeft under Den 

Forudfætning, at bans Hirdmænd havde underfaftet fig Den. Men Denne 

GSynsmaade maatte naturligviis virfe overmaade meget til at udbrede 

Foreftilingen om Kongens Net til at udøve Myndigbed i det hele taget, 

i Særdeleshed Da Den befjendte Beftemmelfe om Thegngilde endog funde 

give Kongen et Slags Critatnings-Fordring hos dem, Der ei vare hans 

Daandgangne Mænd, naar de i De uophørlige Fejder havde drabt en ſaa— 

dan. Ikke at Denne Net ftrengt taget endnu fandtes, men De ftatsretlige Be— 

greber vare i biin Tid neppe faa opflarede, at man formaaede tilfulde at 

indfee Det: Der maatte Dog altid herfte en vis Fvivl og Ufitferhed, om 

man, naar det fom til Styktet, egentlig var berettiget til at negte Kon- 

gen Den loblige Bod for en Hirdmands Drab. Saaledes funde Det Da 

gaa til, at ogſaa De, Der ej vare Hirdmænd, unde underfafte fig Kon- 

gens Dom paa famme Maade, fom naar man tilbed en mægtig og anfeet 

Moditander Selvdom; at Kongen ftundom funde anfee fig og af andre 

oirfelig anfanes berettiget til at fordre Bøder og Grjtatnings-Udredjler af 

hele Hereder, med hvilte ban følgelig thingede gjennem fine Befuldmog— 

tigede; at ban kunde erklære opfætfige eller utro Hirdmænds Godfer 

forfaldne under Kronen, og derved felt erhverve Befiddeljer eller For- 

dringer paa Befiddelfer i Landet; fort fagt, at bans Magt i Landet 

felv blev et Factums at man, uden endnu i Amindeligbed ligefrem at 

1) Saaledes ifær i den ovenfor omtalte Samling af Homilier eller Prævifener, 

Der i bet mindfte er ffreven paa Island, om end enfelte af Prædifenerne 

felv maaffee funne være forfattede anden Steds; at alligevel nogle af disfe 

virfelig ere forfattede paa Jsland, fres af Indholdet, hvor Island og is— 

fandffe Forhold udtryffeligt nævneg; og det fan faaledes neppe betvivles, at 

de alle mere elfer mindre. ere lempede efter islandif FTænfeviis. Naar der 

altfaa her tales om Kongers og Kejferes Myndighed fom gjeldende overalt i 

Gbhriftenheden, vifer dette utvetydigt, at ogſaa Jsløndingerne i det mindjte 

tildeels erfjendte Den. 
23 * 
fr 
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erfjende ham for Landets Overherre, dog paa Den anden Side beller ikke 

ganffe vovede at benegte bang Myndighed i visfe Filfælde. Der Dannede 

fig umisfjendeligt en vis Foreftilling om at ban dog, naar det fom til 

Stykket, havde noget, og iffe enda faa lidet, at fige paa Øen: en Fo- 

reftilling, Der vel varfuætende og utfar, men føm dog var Der, og fom 

mere og mere levede fig ind i Bevidftbeden.  Hertil fom nu ogſaa, at 

Høvdingernes Herredømme, bvad vi allerede bave feet flere Grempler 

paa, bar bøjft troffende for Herederne. De fore UAfgifter, Der ffulde 

fvares, De mange Krigerffarer, Der næften altid ftulde underboldes, De 

fvære Penqeftvaffe, fom den fejrrige Høvding næften altid paalagde det 

Hered, Der, maaſkee fun nødtrunget, tidligere havde underkaftet fig bans 

overvundne FiendDe: alt Dette maatte gjøre De mindre mægtige Bønder 

overbættes kede af Den nubærende Fingenes Orden, og de maatte anfee 

det fom et uvurdeerligt Gode, at en nv, overlegen Myndighed funde gjøre 

fig faa gjeldende i Landet, at De bidtilværende Høvdinger fik idet at 

fige, at Federne og Udfugelferne opbørte, og Fred og No gjenoprette- 

Des. De maatte anfee Dette Gode opnaaet for en meget billig Pris, om 

dDe underfaftede fig Kong Haafon og vedtoge at betale bam Stat, thi 

- Denne Skat maatte blive en Ubetydeligbed i Sammenligning med de Byr- 

Der, Der nu tryffede Dem. Og Fribeden befad De dog alligevel ikke. Det 

hjalp iffe dem, om Høvdingerne, deres Plage-Aander, vare uafbængige 

af Kongen, naar de felv tyranniferedes af dem: Kongens Myndighed, for 

faa vidt fom den fraftigt funde haandhæves, vilde netop bringe dem Frided. 

Og paa denne Maade fan man da tet forklare, hvorledes det virkelig funde 

fytfes Thorgils Stardes, Biſkop Henrifs og Ivar Englesføns forenede 

Beftræbelfer at fan Kongens Herredømme anerfjendt paa WNordlandet. 

Her var Der ikke fænger nogen Høvding, der funde maale fig med Thor— 

gils eller opteæde med nogen Myndiqbed. Naar altſaa Fborgils felv 

forfegtede De fongelige Interesfer, var Det Qjeblif indtvandt, bvor de 

mindre mægtige Bønders Interesfer og Ønfter funde komme til Ovde 

og tages til Folge. Ut Kongens Myndigbed iffe erfjendtes fønder og 

vefter i Landet, fom Deraf, fom Sagaen felv figer, at Gisjurs og Thords 

Penner vare ban imod, Det vil Vige at Gisjurs VBefuldmægtigede paa 

Sonderlandet føgte at opretbolde hans Magt, uden at tillade Bon— 

Derne at komme til Ovde, og at Ravn og Sturla paa Vejterlandet, 

ffjønt indbyrdes uenige, Dog endnu iffe bavde nogen Fanfe om at give 

Slip paa Deres egen nedarvede og fenere forøgede Høvdinge-Mvyndigbed 

enten til Bedſte for Kongemagten, eller endog fun for at ſkaffe Bønderne 

en bebageligere Filværelfe. 

Saaledes vare Forholdene beffafne, Da Kongen fit Gfterretning om 

Thorgils Sfardes Fald, og viftnok efter Overlæg med fine Naadgi- 



1258. Islandſke Begivenheder. - Gisfur Thorvaldsſon ophøjes til Jarl. 357 

vere, og navnlig med Biffop Henrik, beftemte fig til det merkelige Skridt, 

at fende Gisfur FThorveldsføn til Island med Fitel of Jarl. Han 

bavde, føm man tvdeligt fan fee, perfonlig Yndeft for Gisfur, og reg— 

nede bam fom fin Frænde '); Gisfur bavde ledfaget bam baade paa 

Toget til Halland i 1256 og paa Det ftore Tog til Kjøbenbavn i 1257, 

bvilfet ban endog forberligede i et Kvad, vg efter Thord Kafales Død 

1256 bavde Kongen, figes Der, viift bam end ſtorre Hæder end før. - Men 

sans Udnærnelfe til Jarl fan alligevet ikke ganſke betragtes fom en Belønning 

for udvifte Fjenefter eller fun føm et Tegn paa fongelig Yndeft : Kongen tæntte 

aabenbart derved at benytte fig af Gisſurs Forfængeligbed til at knytte 

ham faftere til fig, i Det bans Gbarafteer af fongelig Statholder og 

Agent Derved blev aldeles notoriff og isjnefaldende, faa at Jslændin- 

gerne felv vidfte, bvad bans Erende var, og bvad De af ban funde vente 

fig, medens ban da felv paa fin Side iffe godt unde træde tilbage og give fig 

Mine of at ville opretholde Øens Uafbængigbed; bi til et faadant Skridt 

maatte Broen nu for ban ganffe betragtes fom aftaftet. Det merkeligſte 

ved Denne Jarfe-Udnævnelje er Dog Dette, af Kongen og hans Raadgivere 

nu anfaa Tiden møden fil en faadan Forføfjning. De maa nu bave 
anfeet Undertaftelfes-Sagen faa vidt fremmet, og Kongens Myndighed faa 

vidt anerfjendt paa Oen, at en virfelig Generalftatbolder med Jarletitel 

funde fendes Derben, uden at man vilde finde Det utidigt og latterligt, 

og man regnede faaledes allerede Island i Statlandenes Tal, ligefom 

Orfnøerne. Imidlertid var Doq aabenbart den Stilling, Kongen bavde 

tiltæntt Gisjur, fangt anderledes end Den, Orkno-Jarlerne indtoge. Disſe 

vare birfelige Lensfyrſter, i bvis Beftyrelfe af Lenet Kongen ikke blan- 

dDede fig.  Gisfur flulde førft og fremft føge at ftifte Fred i Landet, og 

bringe alle Bønderne til at vedtage at yde Kongen Sfat; men, naar 

dette var ffeet, ffulde ban viftnok fun berffe i Kongens Navn og paa 

bans egne oppebære Statterne, dog iffe fom Vafal paa Livstid, end min- 

dre arveligt, men fun fom en Statbolder, der funde controlleres og naar fom 

helſt tilbagefaldes, altfaa paa Det nærmefte faaledes fom Svysfjelmændene i 

Norge, der vel ogſaa paa en vis Maade vare forlenede med Deres Syſler, 

men langt fra faafedes fom virfelige Vafaller >). Naar Kongen vilde ud- 

nævne en Jarl til Island, funde Valget iffe godt falde paa nogen an- 

Den end Gisfur, hvis tidligere Forbindelfje paa MNordlandet nu maatte 

tunne ffaffe bam en lige faa let AUnerfjendelje der, fom forben, medens 

1) Gisfur var nemlig, fom Slægttavlen i forr. B. No. 11 vijer, Datterdatter- 

føn af Jon Loftsføn. 

2) I Hirdffraa Gav. 15 omtales og de Vetingelfer, under bhvilfe den islandffe 

Jarl udnævntes, fom forffjellige fra dem, Orkno-Jarlerne vare - underfaftede. 
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han allerede paa det nærmefte var Herre over Sønderlandet, faa at den 

Oppofition, Der bidtil udgif her mod Kongens Fnteresfer fra hans Ben- 

ner, Derved ganføe antoges at ville ophøre. Der vilde fun blive 

Tale om, med det Gode eller med Magt at vinde Navn og Sturla paa 
Veſterlandet, og hvad Øftfjordene angaar, der hidtil formedelft deres af— 

ſides Beliggenhed ikke havde taget Dee i de almindelige Fejder og ob— 

rige politiffe Begivenheder, funde man vel være temmelig fikfer paa at 

De vilde følge efter, naar De øvrige Fjerdinger bavde underfaftet fig. 

Her var deguden Fhorvard FIhorarinsfon, med hvem man not paa en 

eller anden Maade funde baade at vlive færdig, førft og fremft fordi 

han ved Drabet paa Kongens Hirdmænd Thorgils og Berg efter den 

nys omtalte Synsmaade flyldte Kongen Erſtatning, men Dernæft vel 

ogfaa fordi hans Slagtſkab med Abbed Brand funde give Haab om at- 

han ej vilde blive ganffe umedgjørlig. Det var i Bergen, at Kongen 

udnævnte Gisfur til Jarl, idet ban voverdrog ham GSønderlandet, Nord- 

fjerdingen og Borgarfjorden, imod at Gisfur overtog den nys omtalte 

Forpligtelfe, at ftifte Fred i Landet, og faa alle Indbyggerne til at 

erklare fig ſkatſtyldige. Dog forftod Det fig vel af fig felv, at hvis dette 

(yffedes ham, ftulde hans Raadighed udſtrakkes til hele Øen: mindre 

Herredømme end dette, naar Øen førft var fommen under Kongen, var 

neppe pasfende for en Jarl, og Udfigten Dertil maatte Desuden være den 

pæfentligfte Spore for Gisſur til at vife fig ivrig i Udførefen af fit 

Hvert. Gisſur pralede af, at det ej ffulde være ham vanfteligt at 

fætte Kongens Vilje igjennem. Kongen overflod fig dog iffe til alt for 

fangtinffe Forbaabninger i Dette Stykke, og havde desuden fært de ig- 

landſke Høvdingers Herffefyge og Uftadighbed for nøje at fjende, til at 

han ubetinget ſkulde ftole paa Gisjur. Han ftillede ved hans Side, for at 

controlfere ham, en af fine Hivdmeænd, ved Navn Thoralde hvite, og 

fendte desuden endnu famme Aar, faavel fom De følgende, andre paali- 

dDefige Mænd ud til Øen med forffjellige Stibe, for at holde Øje med 

ham, og tagttage, hvorledes han udførte fit Hvert. For øvrigt vifte 

Kongen Gisfur i det Ydre den ftørfte Hader. Han ffjenfede ham ftore 
Gaver, fatte bam i Højfædet bos fig, lod fine Skutilfvende ffjenfe for 

ham aldeles fom for fig felv, og qav ham et Merfe eller Banner og en 

Qudr, til Tegn paa bans fyrftelige VBærdighed. Kongen bar viftnof øn- 

ffet at Gisfur ffulde optræde med faa megen Bram fom muligt, for at 

Islandingerne funde vænne fig til at fee Fyrſtehof iblandt fig, og Der- 

ved end mere blive fortrolige med Monarchiets Uttributer. 

Gisfur havde en lang Overrejfe til Island. Han anløb førft, vi- 

1) Haafon Hanfonsføns Saga, Gap. 297. Gturl. Saga, X. 1. 20. 
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meligviis formedelft Storm eller Modvind, Svderverne, Og tilbragte der 

nogen Gid '); fiden fortfatte han Nejfen, og anfom ſeenhoſtes til Ore— 

bakke. Paa Overrejſen ſkal han felt have foreſtaget Sejladfen eller be— 

ftemt Kuvrfen. Hvad Virkning Gftervetningaen om hans Ophojelſe til 

Jarl gjørde paa Fefændingerne, ſiges ikke Der ftaar fun, at hans Fron— 

der og Benner bleve glade ved af faa ban tilbage efter fire Aars For- 

føb. Overraſkende maa Den Dog upaatvivfelige bare været før dem. 

Da Det var faa feent paa Aaret, begav ban fig itte for det forſte til 

Nordlandet, men opflog fin Bolig paa Kaldadarnes, hvor han nu tet 

fetede paa en ſtor Fod, overeensftemmende med fin nye Vardighed; han 

havde forberedt fig Dertil ved at føre et ftort Forraad af Driffetarer med 

fig fra Norge. Allehelgensdag tog ban fig en formelig Hird, faaledes 

fom det børte til FJarfeværdigheden ; tredive Mænd gik han til Haande, 

deelg fom Hirdmænd, deels fom Gjefter. — Han fparede iffe par gode 

Lofter og Overtalelfer, for at vinde fine Landsmænd for Kongens og 

fine egne FInteresfer, ja ban tillod fig endog Sverdrivelfer og vitterlige 

Ufandheder. Saaledes fagde ban, at Kongen ej alene havde forundt 

ham ftørre Hæder, end nogen anden Mand paa Island, men OG fjermed 

forbundet flere andre færegne Fordele, nemlig at Denne Fitel ikke ſkulde 

medfore nogen Bekoſtning og at ingen Skat for dens Sags Skyld ſkulde 

blive Landet paalagt; ligeledes, at De, Der gif ham til Haande fom Hird⸗ 

mænd, Gieſter eller Stutilfveiner, ftulde nyde den famme Fitel hos Kong 

Haafon i Norge. Derved føde virkelig flere anfeede Mænd, der maaffee 

effer8 havde Holdt fig tilbage, fig bevæge til at gaa ham til Haande og 

fværge Kongen Iroffabseed. Den følgende Vaar begav han fig til 

Nordlandet, førit til Skagafjorden, hvor han fandt den bedſte Modta- 

gelſe, derfra til: Gvjafjorden, hvor Abbed Evjulf gjorde en Bejtfle for 

ham, og Hvor han ligeledes uden nogen Modſtand fynes at være bleven 

anerkjendt ſom Herre. Han kjobte Gaarden Stad af Paal Kolbeinsſon, 

og Skagfjordingerne enedes paa Vaarthinget om, at enhver, Der fvarede 

Thingfarekjob, ſkulde yde ham et vorent Faar i Saudetold, for, fom det 

heed, at hjelpe bam til at fætte Bo. Å 

Gisfur tænkte førft og fremft paa at befæfte fin egen Magt, og 

heri havde han viftnok Net, for faa vidt fom han ikke godt funde ud- 

rette noget for Kongen, førend han felt havde fifret fig den fornødne Myn— 

dighed. Kun varede Det, fom Kongen fenere fandt, aft før fænge, forend 

pan blev færdig med fine egne Unliggender og funde begynde at røgte Kon- 

gens. Forſt og fremft var det ham om at gjøre, ganſke at blive Herre paa 

1) J Sturl. Saga, X. 20 ſtaar der, urigtigt, at Gisſur tilbragte Vintren paa 

Syderøerne vg ej fom til Jsland førend Sommeren efter.  Annalerne, og 

andre Steder i Sagaen felv, vife noffom at han fom til Jsland 1258. 



360 
Haafon Haafonsføn. 

Sonderlandet, i hvis fvdøftlige Deel Odda-Mtten hidtil havde gjort ham Rangen ftridig. Dens magtigſte Repræfentant var nu Thord, Søn af An— dreg Sæmundsføn, og mellem ham og Gisfur var der allerede den førfte Vinter, Gisfur tilbragte paa Sønderlandet, flet Forſtagelſe. Sandſyn— ligviis bar vel Gisſur allerede Da fordret Ovdeverjernes eller Rangein⸗ gernes Underkaſtelſe, eller disſe i Gisſurs anerkjendte Stilling ſom norſk Jarl fundet Grund not til at være bam fiendtlige. Da Oddeverjerne vare farlige Modftandere, kunde Gisfur iffe undvære Hjelp, og ban be- nbttede fig flogt af den Omftændighed, at Sturla Thordsſon og Sig- bvat, Thorgils Stardes Broder, havde Hevn at føge for dennes Død, fil at vinde dem ved at [ove dem fin Biftand hertil. De indfandt fig paa Altbinget, for at føge Fborvard domfaldt; ogſaa Gisfur kom, og ſtjont Thord Andresſon var der med en betydelig Stare — Navn Derimod blev hjemme — faa lykkedes det dog Sighvat ved Gisfurs og Sturlas forenede Indflydelſe at faa Thorvard erklæret fredløs. Sturla og Sighvat gif endog Gisfur til Haande, imod at ban lovede dem at fee Hevnen over Fhorvard fremmet. — Da Gisfur var fommen tilbage til Nordlandet, fendte Thord et Brev til Brand Kolbeinsføns unge Sønner, fine og Gisfurs fælles Jrænder, hvori ban opfordrede Dem til at forene fig med ham om at rydde Gisjur af Vejen, faa meget mere fom ban, ved at beherſke Stagafjorden, forholdt dem dereg faataldte Arveret hertil. — Men de vægrede fig Derved, ifær efter deres Moders Tilſkyn— delje, og Planen vøbedes. Nu famlede Gisfur en Hær faavel fra Nord— fandet, fom Sonderlandet, i alt 960 Mand, og fendte tillige Bud efter Sturla, fom ftrar mdfandt fig med en betydelig Stare. Med bele Denne Stvyrfe brøde de ind i Nangaarvalle-Heredet, og anrettede fag ſtore Ødelæggelfer, at Thord maatte flutte en Stilftand, ifølge bvilfen Sagen næfte Sommer fkulde afgjores, og Fbord imidlertid fom Gisfel opbolde fig bos Gisfur om Bintren (1259). Der var tillige, fom man af det følgende feer, Fale om at Mangæingerne feulde underfafte fig bam og Kongen. — Mellem Gisfur og Sturla var Venffabet nu pag det bedjte. Der aftaltes et Giftermaal mellem Ingebjørg, Sturlas Datter, bvis Forte Egteſkab ned Gisfurs Søn Hall havde faaet en faa førgelig Ende, og Thord, Søn af Fborvard paa Saurbø, en af de meft anfeede Bønder i Gyjafjorden. Brolluppet ſkulde fraa bos Gisfur, der fom hendes forhen- bærende Svigerfader paa en vis Maade ftod hende i Faders Sted. Det blev vel intet af, ut Thord den Vinter opholdt fig hos Gisfur, men Freden overholdtes dog. Ved Brylluppet, der holdtes fenere om Hoſten, og bvor baade Sturla og Siqbvat vare tilftede, udnævnte Gisfur Sturla endog til fin Lendermand, med Løfte om Borgarfjorden, foruden andre Hæversbeviisninger, og De ffiltes ad med ftor Kjærligbed.  GSighvat, fom 
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figeledes havde ventet fig Forfremmelfe, men ftuffedes heri, og fom allerede 

da fontes at merke, at Gisſur fog det noget lunfent med Den videre Hevn 

over Fborvard og Fredløsbedsdommens Fuldbyrdelje, Ddulgte ikke ſin 

Harme, paaftod at Gisfur bavde narret ban til at gaa bam til Haande, 

og reed misfornøjet bort. 

Gndnu famme Sommer, fortælles Der, bragte Kongen i Erfaring, 

at Gisfur ſkulde bave lagt liden Vind paa at fremme bans Anliggender. 

Dette er vel bletet Kongen meldt af bans Udfendinger, fom viftnok have 

været meget paavirfede af Siqbvats Benner til Stade for Gisjur. Det 

er fandt nof, at han iffe havde gjort Kongens Anliggender til Gjenftand 

for et formeligt Forflag paa Altbinget, og Undladeljen beraf bar vel 

tær ftaget de fongelige Udfendinger for Hovedet, men Det er vel et 

Spørgsmaal, om Gisfur endnu funde bandle anderledes end han gjorde, 

eller om Tiden Dertil var moden. Imidlertid beftemtes Kongen berved til, det 

følgende Aar (1260), at fende tvende Nordmænd, den før omtalte Jvar Arn— 

fjøtsjøn, og en Paal Liinfeyma, over til Island med et Brev under hans 

Segl, føm de ſkulde oplæfe paa Althinget, og bvort Forſlaget eller Opfordrin- 

gen var fremfat. De fom t rette Tid, og Brevet blev Læft, men, figes der, 

optaget paa en bøjlt forffjellig Maade. Gisſur felv var tilftede, og gav 

fig Mine af at underftøtte Opfordringen, dog ej paa en faadan Maade, 
fom De norffe Udfendinger fyntes om, eller fom Brevet forudfatte; Det 

var Dem paafaldende, at netop De af Sønderlændingerne, der regnedeg 

for. Jarlens Venner og Undergivne, vægrede fig ivrigft ved at betale 

Sat, ej at tale om dem, Der børte bjemme øftenfør Tbjorsaa. Og Enden 

blev, at Opfordringen forfaftedes, og at Udfendingerne endnu famme 

Sommer vendte tilbage med uforrettet Sag. Men umiddelbart efter 

Thinget, maaftee endnu førend NMordmændene vare Ddragne bort, reed 

Gisfur heel mandfterf øftover Aaen til Thingſkaale, hvor det aftalte 

Møde mellem ham og Ranqæingerne ffulde holdes; han bavde vgfan i 

fit Følge Thord Andresjøn, Der nu ej havde tovet andet end at frille 

fig fom Gisſelz i Spidfen for Rangæingerne ftod derfor Loft Halfdans- 

føn og Bjørn Sæmundsjøn. Om Forbandlingerne felt meldes der 

intet, lige faa lidet fom bvad Erſtatning Thord vedtog at give for Det 

paatænfte Overfald, men Der fortæles (Hvis Det ellers forholder lig 

rigtigt), at Rangæingerne allerede nu underfaftede fig, og fvore faa 

vel Kong Haafon fom Gisfur Jarl FIroffabseed, famt derhos, at 

Thord Andresſon denne Gang virkelig fedfagede Gisfur bjem til Staga- 

fjorden, og, fom Det ſynes, iffe forlod ham førend efter Det følgende 

Thing ). - Hermed meente vel Gisfur nogenlunde at bave affundet fig 

med fit Løfte til Kongen. Da Udfendingerne fom tilbage og berettede 

1) Ge for Reften Herom nedenfor. 
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hvad Der var fleet, ytrede Kongen, at Gisfur i alle Fald ikke havde udreitet mere 

end Hvad han havde føvet; hermed vilde han vel have tilfjendegivet at Nefulta- 

tet iffe foarede til Den F ——— han ved fine pralende Løfter havde vakt. 

Binteren bengif, fom Det fynes, i Moliqhbed.  Gisfur holdt fig frille, 

og gjorde ikke engang mindfte Mine til at ftraffe Fhorvard, hvor for- 

bitret Siqbvat end var. Denne bentendte fig endog til fin Fiende Navn 

om Hjelp, men forgjeves. Gisſur troede at finde Spor til, at Thord 

Andresføn under Opboldet hos ham føgte Lejlighed til at fvige ham, 

men [0d fig Dog iffe merfe med noget, og hvad nu end Thord fan hate 

haft i Sinde, faa fif han Dog intet udført. 

Biffop Henrif var allerede død ſtrax efter De nys nævnte Udfendin- 

ger8 Ufrejfe, faa at Kongen iffe længer funde nyde godt af hans Raad. 

Men han handlede fremdeles efter den Van, fom ban allerede, viſtnok efter 

Overlæq med Biffop Henrif, havde udkaftet, at fende paalidelige Mænd 

til Island for at fee Gisfur paa Fingrene og opfrifte hans Iver. 

Denne Gang valgte han til fin Udfending den Ddygtige Hirdmand Hall 

vard Guldféo *), der fynes at bave faaet en meget udftraft Fuldmagt, 
og heller iffe foigtede Kongens Fillid. Han fandede i Hvitaa, begav 

fig ftvar til Jarlen, og overbragte ham Brev og mundtlig Hilfen fra Kon- 
gen, at ban nu engang maatte gjøre Alvor af at opfyde fine Løfter. 

Hallvard, beder det, fremførte Kongens Erende for ham med Djervhed, og 

Jarlen foarede iffe andet end vel, figende at Det ffulde ffee, fom Kongen 

havde fagt. Thingtiden var for Neften forbi, og Der funde altfaa intet 

ffee paa Altbinget i Dette Aar, men Hallvard tog fit VBinteropbold i 

Reykjaholt, og var imidlertid iffe uvirffom, men føgte at virke paa Hov— 

dDingerne enfeltvits, og ftifte Fred mellem dem. Det Ivffedes ham, uden 

at Gisfur eller Navn vidfte det mindfte deraf, at faa et Forlig bragt I 

Stand mellem GSighvat og Thorvard, hvorved Dog ogſaa Sturla og flere 

andre Høvdinger vare behjelpelige, medens, befynderligt not, Biſkop Siq- 

vard fnarere føgte at fæyge VBanffeligheder i Vejen for en Sammenkomſt 

mellem begge Parter, end at befordre den. - Sammenfomften fandt ikke 

deſto mindre Sted om Vaaren, I Fajftetiden, og begge Parter enedes om 

at vofdgive Sagen til fer Mands Ufgjørelfe, tre fra bver Side: de 

trende fra Sighvats Side vare Hallvard, fom bavde været Thorgils's 

fordums Ven og Kammerat, Sturla, og Gail i Nepfjabolt. Sturla før- 

fyndte Dommen, der gif ud paa betydelige Boder for Thorgils's, Bergs 
og Asbjørn Illugesjøns Drab, men Thorgils's Fredløshed opbætedes, 

og han flap at forfade Landet; thi fom den egentlige Drabsmand be- 

1) Han maa have været bofat i Bergen, thi det er.efter ham at Gaarden , Gild- 

ffoen" paa Bryggen har fit Navn. 
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tragtede8 en vis Fon Ufle, der havde givet Ihorgils hiint Saar i Ho- 

vedet; han blev Dømt til at forfade Landet og aldrig at fomme tilbage 

igjen. Thorvard ytrede dog frivilligt, at ban agtede fig udenlands inden 

tre Mar; ban udredede Boderne fuldftændigt og redeligt, taffede Vold— 

giftsmændene, ytrede oprigtig Glæde over at være bleven forligt, og 

qav Sigbvat og hans Broder Gudmund ffjønne og værdifulde Gaver. 

Efter Datidens Maade at betvagte Forboldene paa havde han nu virke 

fig aftværtet Den paa ham hvilende Plet. Derhos erfarer man af det 

følgende, at ban lovede Halvard Guldffo at underftøtte Kongens Sag : 
Ørtfjordene, og paa Det forſt fommende Ultbing at indfinde fig med Øft- 

fjordingerne for at antage Kongens Bud. Vaa anden Betingelfe havde 

vel heller iffe Hallvard hjulpet bam til det attvaaede Forlig "). 

Fremdeles ſees det, at Hallvard vandt Navn Ovddsføn.  VBeret- 

aingen berom er noget dunfel og mangelagtig, men Det fan dog ej 

betvivles, at det virfelig forbolder fig faa. Der ftaar nemlig, at 

Hallvard fom ud til Island med Breve fra Kongen, og at Borgarfjor- 

den Da blev fratagen Gisfur og vverdragen Navn. Men der berettes 

dog iffe Det mindfte om, naar Navn, der bidtil havde været en af de 

meſt baardnaffede til at modfætte fig Kongens Onſke, i Mellemrummet 

mellem Thorgils's Fald og Halvards Anfomft ftulde have fluttet fig 

faa nøje til Kongens Parti, at det funde falde Denne ind, allerede par 

Forbaand at overdrage ham en Forlening. Man fan derfor iffe forftaa 

hine Ord anderledes, end at Hallvard bavde føriftlig eller mundtlig Fuld- 

magt fil, om ban funde vinde Mavn, Da at give ban Borgarfjorden, 

og følgelig at tilbyde ham VBorgarfjorden fom Befønning, bvis han 

vilde underftøtte Kongens Sag, og fornemmelig i dette Øjemed fremmede 

mandfterf paa næfte Thing. Man feer af det følgende, af Ravn (od fig 

vinde ved Denne Loffemad. Paa Borgarfjorden havde han allerede længe 

haft Lvft, ja endog virkelig, fom vi tidligere have feet, udøvet en vis Ind- 

flydeffe Der. Siden Thorleif i Gardes Død 1257 fynes det imidler- 

tid, at være lykkets Sturla at gjøre fig til Herre Der; ban havde alle 

rede fiden 1255 opflaaet fin Hovedbopæl der i Heredet 2), da hans 

Broder Olaf Hvitaffad var død ti 1259, maa ban efter ham 

have arvet dennes Gaard Stavabholt 3), tilligemed hans øvrige Be- 

) Sturlunga Saga, X. 4. 

2) Han havde nemlig, fom der i Sturl. Saga for+ælles (IX. 22), førit bofat 

fig i Hitardal, fom han fun med for Vanffelighed fit den forrige Gjer til 

at aftrævde, derpar (IX. 43) i Svignaffard. 

3) Olafs Død 1259 omtales fun i AUnnalerne. Man vil erindre fra det foregaaende, 
at han boede raa Stavaholt paa ſamme Maade, fom Snorre og hans Gjter- 
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fiddeljer. Derfor har vel endog Sturla udtryfkeligt gjort Løftet 

om en formelig Overdragelfe af Herredømmet i Denne Egn til den 

Betingelfe, paa bhvilfen ban fluttede fig til Gisjur og flod ham bi, 

og Dette Løfte blev ham Derfor ogfan virfelig, fom vi have feet, til Deel 

fra Gisfurs Side, da denne ved Brylluppet vifte fig fan overhaands 

venlig imod bam, og udnævnte ham til fin Lendermand. Men en faa- 

Dan nøje Filflutning til Gisfur maatte juft nu være ham til ftørre Skade 

end Gan. Thi det var faa langt fra, at Gisjurs Opførfel var fliffet 

til at borteydde den Mistanfe mod hans Oprigtighed, fom var den vær 

'entligfte Grund fil Hallvard GSendelfe, at denne meget mere i Løbet 

af Vinteren maatte indfee, at ban, trods alle gode Løfter og Forfikrin- 

ger, i Grunden modvirkede Kongens Ønfte i Stedet for at befordre det, 

og at det egentlig fun var ban om at gjøre at flaffe fig felv Ene— 

vældet paa Øen. Hallvard havde i VBegyndelfen af Vinteren en 

Sammenkomſt med Jarlen, ved bvilfen denne, fom det lader, havde lo— 

vet at ftaffe flere, Hidtil gjenftvidige Bønder, til at fværge Kongen Tro— 

ftabseed; nogle fom ogſaa og aflagde den, men viſtnok iffe paa langt 

nær faa mange, fom Hallvard havde ventet; ftrar efter begav Derimod 

Gisfur fig til Nordlandet, og bavde flere Moder med Bønderne, hvor— 

ved ban nu iffe længer funde Iægge Dølgsmaal par, bvad ban virkelig 

havde fovet Kongen, nemlig at faa Jndbyggerne til at erfjende- bans 

Herredømme og erklære fig ffatftvidige; men ban benvttede tillige Efter- 

retningen om Halvards Ankomſt til at indjage Dem førre Skrok end 

fornødent, enten for at tilvende fig felv Fordele, eller for at gjøre Kongen 

forbadt; ban bad Dem nemlig overveje, bvad Raad man ftulde gjøre for de 

Fordringer og Frufter, Kongens Mænd, fom ban fagde, fore med — fande 

ſynligviis bar ban endog forefpejlet Dem, at Kongen vilde fende en Krigsflaade 

til Island —; ban fagde at Kongen fordrede en ubyre Penge-Udbeta- 

fing (maaffee til Bod fordi de endnu iffe havde opfyldt Deres tidligere 

Lofte om at betale Stat), og bragte Det Dertil; at Bonderne i deres Angſt 

lobede at udrede Den, idet nogle vedtoge at give to Hundreder, nogle eet Hun— 

drede, nogle 12 Ører, 0. ſ. v. Men Da Hallvard erfavede dette, misbilligede 

følgere paa Reykjaholt, det vil fige ſaaledes at Godſet egentlig tilhørte Kir- 

fen, men ved en faafalet Maaldage eller Overeenskomſt var overdraget den 
verdslige Høvding til Beboelfe og Veftyrelfe. Paa denne Maade befaddes de 

flefte af de Høydingegaarde, Hvorom her og i det foregaaende er Fale, og 
dette forflarer den Lethed, hvormed frart den ene, fart den anden funde faa 

en Gaard i Beftddelfe, og fætte Bo der, thi han behøvede fun at flutte en 

Maaldage med Prejten. Vi ville i det følgende fre, Hvorledes Afftaffelfen af 

dette Uvæfen, der allerede i det foregamende (All. 250, 814) er omtalt, valte 

voldſomme Storme. 
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han fuldftændigt Jarlens Ferd, og erklærede at Det ingenfunde var 

Kongens Mening at pine faa vodfomme Udbetalinger af Bønderne: at 

ban blot ønffede Deres Løfte om Lydighed og en aarlig Stat, ikke frørre 

at De uden i noget Henfeende at tryffes funde udrede den, vg at ban 

Derimod til Gjengjeld (ovede Dem flere Fordele og Forbedringer i Deres 

Lovgitning. Fra Dette Ojeblik fan man fige at Hallvard bavde aaben— 

hart brudt med Jarlen. Han traadte derfor nu i De ivrigſte Under- 

bandlinger med hans Fiender, for at vinde Dem vg ſikre fig Deres 

Hjelp ved det foreftagende Altbing. Saaledes begav ban fig Da til 

Beftfjordene, vg fremførte, fom Der figes, Kongens Erende for Indbyg— 

gerne. Og ved Denne Lejligbed maa Det Da bave været, at Hallvard, faale- 

Des fom det ovenfor ev antydet, i Kongens Navn fratog Gisfur eller 

Sturla Borgarfjorden, og overdrog Den til Mavn. Thi tidligere bavde 

der, fom fagt, ej været nogen Lejligbed Dertil; Ravn var Da endnu 

Kongedømmets ivrigfte Modftander paa Øen. Mu derimod gif han 

over til at blive Halltards højere Haand under dennes fortfatte Virt- 

fombed for Kongens Saq, og det maa ganſke vift tilffrives bam, at Veſt— 

fjordingerne, bvis føornemfte Herre ban var, alle filbobe fovede at fomme til 

FIborsnestbing om Vaaren og fværge Kongen Underfaats-Eed. Hallvard 

fendte fra VBeftfjordene et Brev til Jarlen, bvori ban paa Det beftemtefte 

udtalte bin Misbilligelte og fordredede Eftergivelſe af de utilbørlige Paalæg. 

Jarlen, der vel blev noget bange, ftevnede ſtrax Bønderne til Hegranes- 

thing, bvor ban (od nogle Mænd foærge Kongen Underkaſtelſes-Eed, men 

derved blev Det og for Det førfte. Navn fog Borgarfjorden i VBefid- 

dDelfe, uden at Sturla vovede at modfætrte fig Det, ja ban maatte endog 

famtvffe i, at Ravn opflog fin Bolig paa Stavabolt: ban dulgte imid- 

fertid ej fin Misnøje, og gav Den blandt andet Luft i et Vers, hvori han 

ytrede, at Gisfur Jarl havde faret med Fant, og løvet ham mere end 

fan funde bolde. Sturla var nu fommen I en fuldfommen falft og in- 

tet mindre end bebagelig Stilling. Det er aabenbart, at Hallvard bavde 

Mistanfe til ham, Deels fordi ban bavde fluttet fig faa nøje til 

Gisfur, deels fordi ban allerede tidligere, I fin Optræden mod Fborgils 

Skarde, bavde vitft fig fom en ivrig Uafbængigbedsmand. Han frod fig 

iffe fynderlig godt med Navn, der belter iffe gjorde fig nogen Samvit- 

tigbed af at modtage Borgarfjorden, og Dertil var Venftabet beller ikke 

faa overvættes ſtort mellem Sturla og Gisſur, faa godt det end i Den fidfte 

Tid havde fadet; Dette vifer allerede bans nys- omtalte Vers.  Derfom 

Sturla havde været en lige faa Dviftig og firidbar Mand fom Navn, 

habde Hallvard maaffee lige faa gjerne nærmet fig ban og valgt ham 

til fin Støtte, fom denne, mod hvem ban fra ført af ej funde være be- 

dre ffemt. Men bvad Der egentlig var Sturlas Ros, ffadede ham ber, 
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at ban var mere føille og fredelig, end krigslyſten, mere Civilifi, end 

Stridsmand, og faftere i fine Grundfætninger, end den berftefyge Navn, 

Der gjerne tog hvad Parti det ffulde være, naar han derved felv kunde 

opnaa Magten. - Hallvard fandt fra derfor bedre tjent med at føge Ravns 

Venſkab, end Sturlas, og Sturla faa fig ſkuppet til Side fom et mindre 

brugbart NRedffav. Han havde iffe engang Den Troſt at funne holde 

fig borte fra Deeltagelfe i De paafolgende Forhandlinger, men maatte følge 

Strømmen, og med De pvrige Bejtfjordinger underftøtte Kongens Sag, hvor 

meget Dette end føred imod hans Overbeviisning, og det uden engang at faa 

nøgen Tak derfor, og uagtet ban derved maatte paadrage fig Gisfurs Mis— 

nøje. Yor Gisſurs Modftandere fynes det at have været nok at vide, 

at Hallvard ej var Ham gunftig, til at fomme Denne faa meget ivrigere 
i Mode. De vare aabenbart ſkinſyge pan Gisfur, bvis Jarleværdighed 

ftat dem i Øjnene; De ønffede vel heller itte at have ham, Ddereg for- 

rige Ligemand, til deres uindførænfede Overherre; De følte vel, at 

det nu virkelig var forbi med Øens Uafhængigbed, og at de fun havde 

Valget mellem Gisfur fom Fyrſte og Selvbherffer i fit eget Mavn, og 

Kong Haafon ſom Overberre paa billige Vilfaar. Saaledes erfarer 

man, at ogſaa Ovdde-Folfene, baade Halfdansfønnerne og Andresſon— 

nerne, ja endog Thorvard Thorarinsſon, gave et Slugs Løfte om at uns 
derftøtte Halvard *). 

AF biint Hvdingsmede paa TFhorsnesthing blev der intet, da 

Ratn Oddsſon, der figes ej bvorfor, itte begav fig derhen, hvorfor 

heller itfe Hallvard indfandt fig Der.  FDerimod blev Sagen benffudt til 

Althinget, og da Tiden bertil nærmede fig, famlede alle de ftørfte Mænd 

i Bejtfjordene ſtore Flokke ſammen, ligefom ogſaa Felfdansjønnerne og 

Andresſonnerne opfordredes til at møde frem med al den Styrke de 

funde ffaffe fra Egnen oſtenfor Thjorsaa. Thorvard icvede at fomme 

med Øftfjørdingerne. Man følte nu paa alle Sider, at Islands Stjebne 

paa Dette Thing vilde blive afgjort. Det var nu fun Gisſur, til bvem 

Uafbængigbedens Venner funde fætte fit Haab. Men mod Hallvards 

ibrige, nu aabenlyſt drevne Agitationer funde Gisfur fun frille hemme- 
fige Intriger, thi ogſaa ban maatte fade, fom om ban var Kongens 

Sag bengiven: ban befandt fig Derfor i en bøjft ufordeelagtig Stilling, 

og Det var allerede paa Forbaand sjenfynligt, at ban maatte tomme til- 

fort. — FImidlertid famlede ban alle de Folt, ban kunde; i Følge med 

bam var Eyjulf Thorſteinsſons VBroder Asgrim, Der havde indgaaet 

1) Der tales vel fun om at be lovede at fomme til Althinget, men dette Løfte 
funde be dog ej give, uden at der førft har været aabnet Underhandlinger, 

og Forbund indgangne mellem Dem og Hallvard eller Ravn. 
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Forlig med ham, og efter en Pilegrimsrejfe til Rom var fommen hjem 

til Island med famme Stib fom Hallvard Guldféo, og medhavende et 

Brev fra Criebiftop Einar, hvorved Grenjadarſtad Kirfegods blev Ham 

overdraget; ban kunde faaledes anſees for at have efterfulgt Finnbjørn 

Helgesſon * Med fine egne og Asgrims Skarer havde Gisſur ikke 

færre end 1440 Mand. Navn famlede ogſaa en heel Deel Folt i Veſt— 

fjordene, og veed til Things med Hallvard Guldſko, ledſaget af Einar 

Fhorvaldsjøn fra Batnsfjord, Vigfus Gunnjteinsføn, Sturla Thordsføn, 

og næften alle de bedfte Bønder fra Veſtfjordene. De havde viſtnok ikke 

mere end 720 Mand med fig til Things, altſaa fun Halvdelen af hvad 

Gisfur bragte; belter iffe indfandt Oddefolfene og Thorvard fig, faaledes 

fom de bavde fovet, men Hallvard ptrede, at man ogſaa havde famlet 

andre Flotte veftenfor Hejderne og agtede at bringe Dem til Things for 

at underftøtte Kongens Anliggende, vm Dette iffe ellers med det Gode 

blev fremmet. Maaſkee var dette fun et Stræmmeftud, men hvorledes det 

end forholder fig bermed, faa forfejlede der ikke fin Virkning paa Gisſur, Der 

blev virfefig bange og ej engang vovede at bruge fin fore Styrke 

til at byde Frods. Fvert imod befluttede han, efter Overlag og Maad- 

flaqning med fine Benner, felv at gribe Initiativet med fine Undergivne, 

og forelagde følgelig baade Nordlandingerne og — Kon- 

gens Forflag, idet ban, fom det beder, ej alene med gode Od bad dem 

at gaa ind Derpaa, men tillige erkiærede dem, at ban vilde anſee det før 

det famme, fom om de Føgte at frille ham felv ved Livet, bvis de ej fam- 

tykkede deri. Mordiændingerne, der alerede engang før havde givet 

deres Samtykke bertil, vare letteft at overtale. Med Sønderlændingerne 

holdt det baardere; Dog lode ogfaa disſe fig omfider overtale. Mu blev 

Lagretten vrdnet, og tolv af de fornemfte Bønder fra Nordlandet, tre 

af bvert VBaartbing ?), faavel fom et tilfvarende Antal Bønder.fra Gis- 

furs Deel af Sønderlandet, tilfvore Kong Haafon og Kong Magnus 

følgende Eed, der tillige indeboldt de gjenfidige Betingelfer : 
, Bi tilftaa eder, Kong Haafon, Norges Konge, Land, Thegner og 

, evindelig Stat, 20 Aten for hver Mand, fom betaler Fbingfarekjøl. 

1) Sturlunga Saga. IX. 10. 

2) Navnene paa dem, der ſvore før Nordlandet, angives: de vare, for Thingey- 

arihing Asgrim Thorfteinsføn, Hall Tyſt og Gudref; for Gyjafjorden (Vadle- 
Thing) Hall paa Madrevalle, Thorvard af Saurbø, Gudmund fra Ravnagil; 

fra Skagafjorden (Hegranes-Thing) Geir audge, Kalf og Thorgeir, Brand 

Kolbeinsſens Sønner; for Hunavatnå-Thing eller Egnene veftenfor Vatnsffard, 

fom de faldtes, VBjarne paa Audfuluftad, Sigurd af Hvamm, Illuge Gun- 

narsføn. Gturlunga Saga, X. 11, 21, 26. 
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, Disje Penge føulle Neppftyrerne  opfræve og bringe til Skibet famt 

„overlevere Kongens Ombudsmand, fiden have de intet videre UAnfvar 

, Derfor. Ser Skibe fulle i hver af de to næfte Sommere gaa fra Norge 

til Island, men fra den Tid af fkal dette ordnes paa den Maade, 

Kongen og Landets bedfte Bønder finde tjenligft for Landet.  Urve- 

, parter ſkulle opfades til isfandffe Mænd i Norge, bvor længe de end 

„have ftaaet, faa ſnart De vette Arvinger fomme til, eller Deres lovlige 

, Ombudsmænd. - Landøre-Ydelfen ſkal ganffe opbøre. Islandſke Mænd 

„ſkulle i Norge bave faadan Net, føm den bedfte, De nogenfinde der have 

„nydt, og fom I fel have tilbudt os i eders VBreve, ligefom I og 

„ſkulle holde Fred over o8 faa godt fom Gud giver eder Styrke til. 

, Jarlen ville vi bave over os, faa fænge ban boder Troſkab mod eder 

„og Fred blandt og. Denne Overeensfomft ffulle vi og vore Arvinger 
„overholde med fuidfømmen Froffab mod eder, faa fænge I og eders 

, Urvinger overholde den mod o8; men vi ftulle gjenfidigt være løfte 

fra alle Forpligtelfer, bvis den efter De bedfte Mends Skjon bliver 

„brudt. Hertil lægger jeg Haand paa Den bellige Bog og det føyder 

„jeg til Gud, at jeg tilfværger Kong Haafon og Maqnus Land og Theg— 

„ner og evindelig Stat paa de gjenfidige Betingelfer, jeg nu bar opreg- 

„net. Gud være mig faa fandt huld, fom jeg holder Denne Eed, gram 

, om jeg broder Den” *'). 

Disfe Betingelfer ere af færdeles Vigtighed, da de TE ere De 

famme, fom fiden fagdes til Grund for Ven endelige Overeenskomſt 

for det famlede Land, bvilfen Dog itte fom i Stand førend 40 Mar 

derefter, under Kong Haafons Sonneſon 2). Hvor vidt VBetingel- 

1) Norges gl. Love I. 461. Denne Ged eller Overeensfomft for Nord- og Søn- 

derlandet er her aftrylt efter et Brudſtykke, ber fynes at have været indtaget 

i den fenere Wet af 1302, fe næfte Note. 

Ge Annalerne ved dette Aar. Hertil hører ogfaa aabenbart den i Noches gl. 
Love J. 460 under Litr. A indtagne Act, ffjønt den der er bhenført til Kong 

Haafon Haakonsſen. At dette ej fan være faaledeg, men at den maa hen— 

føres til hans Sønneføn, Kong Haafon Magnusſon den yngre, vife flere 

Omftændigheder med fuldbfommen Gvidens. For det førfte funde ver ikfe 
være Fale om nogen faadan almindelig Undertaftelfe af hele Jslands Almue 

under Norges Konge, fom den her omtalte, førend i 1264, da ogſaa Oddaver- 

jerne og Øftfjordmgerne havde underfaftet fig, men da var Jorg Haafon død, 

og man havde erfaret hans Død paa Island, fe Magnus Haaf. Saga S. 157. 

For det andet faldes Kongen ,Haafon den fronede”; men denne Litel plejede Is— 

fændingerne iffe at give Kong Haafon Haakonsſon, derimod feer man af Over- 

eensfomften No. 62 i Norges gå. Love I. S. 145, at de netop vlejede at 
falde hans Sonneſon faaledes. Fremdeles tales der, faavel i hiin Act, fom 

i denne, om „Skat og Thingfarefjøb, fom Lovbogen vidner”; men denne Lov- 

bog er ingen anden end den faafaldte Jonsbof, eller K. Magnus Haafonsføns 

2 
— 
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ferne vare opftillede af Gisfur eller af Hallvard vides ikke; Det førfte 

er viſtnok Det vimeltgfte, fiden Gisfur paa en vis Maade forefom bam, 

men paa Den anden Side var Dog vel ogſaa Kongens Løfter og For- 

dringer faa nøje angivne i bans tidligere Breve, at Hallvard felv ikke 

funde bave opftillet Punkterne ftort anderledes.  Formulaven indeboldt ingen 

udtrykkelig Nefervation af, at blot Indfodde ffulde være Befalingsmænd i 

Landet, men benboldt fig fun i Almindelighed til Kongens Løfter. Der 

* 

fovbog af 1280, Thegnſtylda Gap. 1. End videre erflæres alle Udenrigsfteve 

ninger at frulle ophøre, men faavel af Biftop Urnes Saga fom af AUnnalerne 

feer man at de friſkt vært fandt Sted lige faa vilfanrligt fom før, indtil Kong 

Haafon Magqnusjons Tid. Det famme. gjelder og med Veftemmeljen om at 

Der fun ffulde være islandffe Laqmænd og Sysjelmænd. Man erfarer, at der 

fendtes norffe Lagmend indtil Aaret 1301, men at der netop fra 1302 af 

fun udnævates Jslændinger dertil. Desuden, naar det i felve Clauſulen he- 

der: , Jslændinger ffulle Lagmændene og Sysfelmændene være her i Landet, 

af deres YU t, fom i fordums Tid (at fornu) have opgivet God- 

ordene”, faa er det innisfjendeligt, at denne Opgivelfe af Godordene omtales 

fom en gammel Begivenhed, der i det mindfte ligger em Generation tilbage; 

hvorhos der neppe funde være Fale om „Lagmand og Sysjelmænd” paa Is— 

fand, førend de Love vare vedtagne, fom hjemlede Filværelfen af disfe norfke 
Gmbeder i Landet.  Overhoved bliver det ved Sammenligning ar Stykket 

I. 460 A med I. S. 145 flart, at de fun ere forffjellige Udtog af et og 

famme Hoved-Document, og at de indbyrdes fupplere hinanden. Det fidfte er 

fuldftændigere i Begyndelfen, men mere fortfattet i Det følgende, det førfte om— 

vendt. Den gamle Gedsformular af 1262 ev her, jom man feer, lagt til Grund 

og for em ftor Deel heel optagen. Den er i pin fulde Udførlighed bleven 
indført i det for omtalte vidløftige Aktſtykke, hvoraf der nu fun findes Begyn— 

delfen og Slutningen tilbage, aftryfte under Bi N. gl. £. IL 461, men 

denne Slutning fiemmer Ord til andet med Slutningen af Uten i LL 

145. Dette giver os fuldftændigt Nøglen til Forflaring af det Hele. 

Overeenstomften i 1302 maa oyrindelig have været meget udførlig, og 

have optaget alle de ældre Uttftyffer, med Tilføjelfe af alt hvad der fenere 

vedtoges; hine Brudſtykker, mellem hvilfe endog hele 2 Blade pynes at mangle, 

have netop indeholdt alt dette in extenso. Men der har tillige været 
foranftaltet forffjellige, mere eller mindre nøjagtige, Uddrag Deraf; ect faa- 

dant Uddrag er Stytfet IN. 260. A, et andet er Styffet M. 145; hiint har 

meft af Begyndelfen, dette meft af Slutningen. Vaa denne Maade forflares 

aabenbart alt bedſt og naturligft. Hr. Jon Sigurdsjon har neppe Net, 
naar han i fit indholdsrige lille Skrift om Islands ftatsretlige Forhold 

henfører den førtte med alle dens Beftemmelfer til 1262. Mavnlig forholder 

det fig iffe faa, at Fillægget ,fom Loven beftemmer" i Udtrykket „Skat og 

Thingfarekjob fom Loven beftemmer”, fun gjelder Thingfarekjøbet (i8l. fi. Forh. 

S.8, Not.) thi faavel Redactionen i III. 145 fom Artiflen i Loven felv vifer 

at Fillægget gjelder begge Dele. Heller iffe funde der egentlig endog blive 
Fale om nogen Glaujul om Godordene i 1262, førend norff Ret var ved- 

tagen, thi indtil da vedblev det gamle Syftem, og det foørudfattes i 1262, at 

Høvdingerne ſtulde vedblive at øve deres patrimoniale Jurisdiction. 

Mund. Det norffe Folls Hiftorie. IV. 24 
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funde heller iffe endnu vel blive Fale om noget faadant, faa længe den 
islandffe Net felv iffe var omformet efter norſkt Monſter, thi indtil da 

- dannede Goderne eller Høvdingerne et uundværligt Hjul i Statsmafti- 
neriet, og Da Den hele Overeensfomft mellem Kongen og FJslændingerne 

egentlig fun beftod af partielle Fransactioner med de enkelte Høvdinger 

bver for fig, faldt det af fig felv, at disfe for det førfte maatte beholde 

Magten; De vare felv contraberende Parter, paa hvis Myndighed eller 

Competence endog den hele Contract Gyldighed bvilede; der frede ingen 

anden Foranding i Deres Stilling, end at de nu føulde lyde Kongen, 

holde deres Myndigbed af Kongens Haand, og ikke have Lov til at be- 

frige binanden indbyrdes. — Forſt da norſk Net var bleven indført paa 

Island, føm Det i Det følgende ſkal vifes, og de norſke Konger å Kraft 
Deraf vilde indfrænge norffe Befalingsmænd og Laqmænd i Landet, var 

det Tiden før de gamle Høvdingers Sønner og Defcendenter at indlægge 

en alvorlig Proteft. Men ogfaa førft da alle disſe Spørgsmaal vare 

ordnede fil begge Parters Tilfredshed, funde Island figes ganſke at være 

gaaet over til at blive et Led af Norges Rige.  Indtil da beftod dets 

Sammenbæng med Norge fun å et temmelig føft, prefært, perfonligt 

Gontractsforhold mellem Kongen og Høvdingerne. At faa Dette for- 

andret til en virkelig Nealforbindelfe, var De norffe Kongers vigtigfte 

Opgave og Hovedpolitit med Henfyn til Island i den Rakke af Aar, 

der fulgte nærmejt efter De nys flildrede Begivenheder. 

Skatten kunde iffe være fonderlig tvoffende. Man feer af den efter 
norff. Net formede Lovbog ?), fom fiden vedtoges paa Island, at de 20 

Alen (31 Øre) ftulde erfægges af bver fuld Bonde, for han og alle 

bans Huusfolf, faa at intet mere i alt udrededeg, faa og af hver eens- 

fig Mand eller Kvinde, føm ejede 10 Hundreder eller derober; Dog til- 

faldt fun Halvdelen af Denne Sum Kongen; den anden Halvdeel oppe- 

bares af Befalingsmanden og inddefattede tillige Fbingfarefjøbet. Vette 

ubrededeg forben til Goderne efter Overeensfomft med disfe *), og bety- 

delige Udfugelfer funde faaledes Derved finde Sted; Det var altfaa en 

Vinding, at denne Ydelfe nu fattes paa en faft Fod. Hvad Beftemmel- 

fen om at fende fer Skibe til Island angaar, Da vifer Den aabenbart, 

bror meget Landet var qaaet tilbage, og bvor i Særdelesbed dets felv- 

ftændige Skibsfart var aftagen under De fenere Fiders Borgerkrige: 

Sfibsfarten var nu faa godt fom udeluffende i Nordmændenes Hænder; 

Den Maade, bvorpaa Unfomften af et norſkt Stib til Island i disfe 

Tider omtales, øjenfynligt fom om det var en vigtig Begivenbed, og den 

) Jonsbof, Thegnff. Gap. 1. 

*) Graagaas, Thingffapath. Gap. 4. Vigflove Cap. 25. 
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lange Tid, der, efter flere Antydninger at domme, ofte gik hen, inden man 

paa Island erfarede hvad der var ſkeet i Norge, og omvendt, viſer, hvor 

faa Gange om Aaret flige Stibe plejede at fomme; ſtundom heder det 

endog udtryffeligt, at intet Skib fom i et heelt Aar !). Det var Derfor 

viſtnok vel betæntt af Islandingerne at ſikre fig i Det mindfte fer Ski— 

bes aarlige Udfendelje med FIilførfel af udenlandffe Nødvendigbedsvarer. 

Saaledes maa nemlig denne Urtifel førftanes. Det var naturligviis intet 

i Vejen for, at ogfan flere Skibe, udruftede af norffe Handelsmænd, 

fom til Øen, men Kongen ffulde indeftaa for, at Dev i alle Fald i 

De to førft fommende Aar ifte fom færre end fer. Imidlertid ffjønnes 

Det fet, hvorledes Denne Beftemmelje, der uforandret blev bibeboldt i 

ſenere Otereensfomfter, fiden i Fidens Lob funde afføde et Monopol, 

eller Berettigelfe for Kongen til at drive Enebandel paa Sen. — Spørgs- 

maafet om Islandingers Net til Arv, falden i Norge, havde allerede, 

fom vi bave feet, været Gjenftand for en Beftemmelfe i Overeenskomſten 

med Kong Olaf den bellige, men det bændte fig ftundom at en Arv ſtod 

faa fænge ben, at den funde betragtes fom forladt og følgelig droges ind 

under Kronen; Dette forebyggedes ved oven anførte Clauſul. — Landørerne 

bavde altid været en for Fslændingerne meget forbadt Afgift, fom nu 

maatte bortfalde, naar de flulde være Kongens Thegner lige faavel fom 

Nordmændene, og det fan vift antages, at mange af dem endog fun af Denne 

Grund bleve gunftigt ftemte for Underfafteljen. — Hvad Jslendingernes 

„bedſte Ret“ i Norge angaar, Da figtes her ligeledes til Overeenskomſten 

med Kong Olaf, ifølge hvilken de ffulde have Haulds-Ret. For øvrigt 

feer man, at Fredens Overholdelfe faa Høvdingerne meget paa Hjertet, 

og at Dette endog ved Siden af Froffaben mod Kongen gjordes til en 

Betingelfe for Deres Villiqhed til at anerfjende Jarlen over fig *). 

Odde-Verjerne eller Høndingerne for den Deel af Sønderlandet, 

Der ligger oſtenfor Thjorsaa, havde, fom ovenfor nævnt, ikke indfundet 

fig paa Fbinget, lige faa lidet fom: Fborvard med Øjftfjordingerne: faa- 

fedes var Det fun Mordlændingerne og Sønderfændingerne veftenfor 

Thjorsaa, fom ber fvore Kong Haafon formelig Troſkabseed. Nu flut- 
tede ogſaa Gisfur Forlig med Navn, og de tilfagde binanden gjenfidig 

Trygd, idet ban og Ravn faavel fom dennes Søn Sturla, der maa 

bave været omtrent 15 eller 16 Aar gammel, i Overvær af Biſkop 

Sigvard, Abbed Brand og næften hele Thing-Almuen gave Hinanden 

Haandflag foran Kirfedøren paa Ultbinget. Derpaa veed Jarlen fra 

1) F. Gr. i 1187, fe de isl. Annaler. 

2) Dvereensfomften med St. Olaf af 1222, fe N. gl. Love I. OS. 437, jvfr. 

ovenfor I. 2. S. 696. å 

Å * 
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Thinget fod til Laugardal, idet han endnu i nogen Iid holdt Flokken 
fammen, rimeligviis af Frvogt for Oddeverjerne. - Men Biftoppen, Hall- 

pard og Navn begave fig til Borgarfjorden, hvor De havde et Møde 

med Beitfjordingerne paa Fveraa- eller Fhingnes-Thing, og bvor 

disfe nu aflagde den famme Eed, fom de ftulde bave aflagt paa Thors— 

ne$-Fhing, og bvis Formular uden al Tvivl var eensiydende med Mord- 

fændingernes og Gønderfændingernes. Om De allerede førhen vare 

fammentaldte, eller førft fammentaldtes efter at Høvdingerne bavde for- 

fadt Ultbinget, erfares lige faa lidet, fom hvorfor Der ej blev noget af 

Gedsaflæagelfen paa Thorsnes-Thing. Maafkee Aarſagen bertil, naar 

Det fømmer til Stytfet, fun bar været Den, at Ravn og Hallvard bave 

fundet det mere betryggende at falde Dem til Fbingnesthing i Borgar 

fjorden, hvorfra der ej var faa langt til Altbinget, og lade dem famle 

fig der, netop under Altbingstiden, for at have Dem faa meget nærmere 

ved Haanden, om noget ffulde fomme paa, og at faaledes Hallvards 

Truſel paa Ulthinget Dog enda ej var faa ganffe uden Grund. Men 

alfigevel bliver Det vanffeligt at begribe, hvorfor De Da ikke lige faa godt 

føde dem famle fig paa Ultbinget felv, og aflægge Eden i Forening med De 

øvrige. Men vilt ev det, at Vejtfjordingerne ber paa Thingnes-Thing 

gif, fom det beder, under famme Eder fom de andre. Eden aflagdes 

førft af Formændene, Navn, Sighvat Bodvarsſon, Sturla Fbords- 

føn, Einar Thorvaldsſon og Vigfus Gunnjteinsjøn, og tre Bønder med 

bver af Dem; lige faa og af tre Bønder paa DVBorgarfjordingernes 

Vegne !). 
Altſaa havde nu Høvdingerne over alle Hereder paa Island, lige fra Den 

ſaakaldte Helfundeheid nordøftligft ved Langenes, mellem Nordlandet og Øfter- 

fandet, til Thjorsaa pan Sønderlandet, byldet Kong Haafon. Stvar efter 

forlod Hallvard Guldffo Landet, ledfaget af Sighvat Bodvarsſon og Sturla, 

Ravns Søn; ban traf Kongen i Bergen, og uagtet han ej funde bringe Efter— 

retningen om Islands fuldfomne Underkaftelfe, bavde ban Dog i et enefte 

War udrettet faa meget, at man ej fænger funde være i FIvivl om, at 

det egentlige Maal med det førfte vilde blive nanet; Kongen bevidnede 

ham Derfor ogfaa fin bedfte Fat. Ligeledes tog ban færdeles venligt 

mod Thorgils's Broder Sigbvat, gjorde ham til fin Hivdmand, og 

vifte ham megen Hæder. J Følge med Hallvard var ogſaa Abbed 

Brand, efter bvilfen Erkebiſktop Einar bavde fendt Bud. Det var nem- 

fig hans Henfigt at overdrage bam den fiden Biſkop Henrifs Død le 

Digt ftaaende Biftopsftol i Hole. Brand begav fig ſtrax til Throndhjem, 

1) Haafon Haafonsføns Saga Gap. 311. GSturl. Saga, X, 11, 21, 26. IsL 

Annaler. 
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blev ventigt modtagen af Erkebiſkoppen, va tilbragte Vinteren deels hos fam 

deels bos Kongen; om Vaaren, i Faften, bavde Erkebiſkoppen en Samtale med 

Gborsbrødrene i Chriſtkirken, og fom overeens med Dem om at Brand ſkulde 

vælges, bvilfet ogfan famme Dag ſkede, ligefom ogſaa Kongerne, Der Ven 

Ninter opboldt figi Forondbjem, beræftede Valget. Brand var den førfte 

Islæending, bvem fiven Gudmunds Iid en islandft Biſkopsſtol var betvoet, 

men ban bavde allerede, baade fom Abbed og fom Beftvrer af Skaalholts 

Biftopsftol, faa utvetydigt lagt fin Iver for de norffe Interesfer for 

Dagen, at man ber uden Fare funde afvige fra den ellers vedtagne Po- 

litif. Han indviedes den 4de Marts famtidigt med Den før omtalte 

Gilbert, der nys var fommen tilbage fra Curien med Pavens Vefa- 

ting, at ban ftulde udvælges til Biftop i Hamar, faaledes fom Vet i 

det følgende nærmere ffal berettes '). Biſkop Peter i Bergen og Bi— 

ftop Fborgils i Stavanger asfifterede ved Indvielfen. Samme War 

vendte Brand tilkage til Island, fandfonligviis før Althinget, ligeſom det 

ogſaa maa antaqes, at Hallvard Guldſko fremdeles var Følge med ham: 

i alle Fald fendtes ban ud firar efter, for atfuldføre fit Vert, og bringe 

De øvrige Dele af Landet til Undertaftelfe, bvilfet ogſaa ganſke lykkedes bam. 

Disfe Slutninqs-Forbandlinger om Erkjendelſen af Den norfte Konges 

Højbed ere i De forbaandenværende Kilder fun mangelagtigt fortalte, 

faa at man maa gjette fig til meget. Uagtet De iffe nagede fin Fulden- 

Delfe førend efter Kong Haafons Død, ville vi Dog omtale Dem ber, for 

at funne berette dette vigtige Anliggende i fin Heelhed uden at afbryde 

Fraaden. Aarſagen, bvorfor Ovddeverjerne iffe indfandt fig til Ibin- 

aet i 1262 efter Løfte, fones at bave været en paany indtruffen Spæn- 

ding mellem dem, i Sardeleshed AUndresfønnerne, og Gisfur, bvilfet vel 

og bevægede Gisfur til, efter Tbinget 1262 endnu at holde fin ftore Flok 

famlet i Laugardal, fom det ovenfor er berettet. - Men alligevel fit 

man nu, rimeliqviis ved Biffop Brands Hjelp, Oddeverjerne bragte 

til at følge Mordfændingernes og Veftfjordingernes Grempel og aflægge 

Underkaftelfes- Eden til Kong Haafon for deres Deel af Sønderlandet, 

eller Diſtrictet oſtenfor Thjorsaa *).  Sandfynligviis ſkede Dette paa Ul 

1) Sturl. Saqa, X. 27. Haafon Haafonsjøns Saga Cap. 315. 

2) Annalerne, ved 1263. Vi have her og i det Foregaaende med Henfyn til 

denne og den foreganende Gedsaflæggelfe fulgt Sturl. Saga vg UAnnalerne, 
fordi de, fanledes fom vi nu have dem for vå, faa beftemt ordne VBegivenhe- 

dDerne paa denne Maade, at man iffe egenmægtigt tør afvige derfra. I Sturl. 

Saga, X. 7, 8, tales der førft om, hvorledes Thord Andresføn om Somme— 

ren 1259 oplagde Raad mod Gisfuré Liv, men forgjeves, og hvorledes Gis— 

fur derpaa, fom ovenfor berettet, drog med en ftor Sfare, underftøttet af 

Sturla Ihordsføn, til Nangaarvalle, fom han herjede, indtil der ſtiftedes 
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thinget, ligefom Nordlændingernes og de andre Sønderlændingers Underfa- 
ftelfe Maret forud, eller ogfan paa Thingſkaale. Altſaa havde nu hele Sønder- 

midlertidigt Forlig, ifølge hvilfet Thord frulde tilbringe den følgende Vinter 

hos Gisfur, hvoraf der dog intet blev, hvorimod Ingebjorg Sturlasfons 

Bryllup flod fenere, to Dage før Martinsmesfe, paa Stad hos Gisfur, der 

ved Denne Kejlighed gjorde Sturla til Lendermand og lovede han Borgar- 

fjorden. Derpaa heder det i Cap. 9, at Gisfur, anden Sommer han opholdt 

fig paa Stad, altfaa 1260 (han havde bofat fig der Vaaren 1259) havde 

Døde paa Lhingffaale med Rangæingerne, der mr fyore ham og Kongen Tro- 

ftabseed, hvorefter Thord Andresføn fulgte med ham nordefter og tilbragte 

den følgende Vinter hos ham. Det famme, lige fra Gisfurs Anfomft til 

Landet, indtil Nangæingernes Troſkabseed, gjentages i Cap. 20 og 21, og 
umiddelbart derefter fortælles der at Hallvard Guldffo fom ud det næfte Aar: 

altfaa ev bet aabenbart, at hiint Møde paa Thingffaale og Rangæingernes 

Troſtabseed henføres til 1260. UAnnalerne Have vgfaa for 1259: ,Gisfur 

plyndrede paa Rangaarvalle”, og for 1260 omtale de, Modet paa Thingfkaale 

faavel fom Rangwingernes Troffabsced. Men nu fortælles der i Sturl. Saga 

Gap. 22—25 om nogle Uffærer mellem Gisfur og Thord Andresføn, fom endte 

med dennes Tilfangetagelfe og Henrettelfe 27de Sept. 1264. Ut Narstallet er vig- 

tigt, ſees deels af Annalerne, deels deraf, at Sagaen felv figer at Henrettelfesda- 

gen var en Løverdag, hvilket fun pasfer pan 1264. Men Gapitlet begyn- 

der med at Thord ,reed fra Thinget øfter over Aaerne”, efter at have ſtilts 

fra Gisfur „nok faa anftændigt paa Thinget“, og at han reed hjem til fin 

Gaard Valle, ,hvor der dog nu var fmaat imod før”. Dette fynes dog virke- 

lig at hentyde paa, at Thord havde været Længe hjemmefra, men derimod 

fammen med Gisfur; og heraf maatte man altfaa flutte, at Gisfur juft mu 

[ob ham drage bort efter at have haft ham hos fig om Vinteren, med andre 

Ord, at hHiint Binterophold var fra 1263 til 1264, iffe fra 1260 til 1261. 

Men var det altfaa i 1263, at Thord fulgte hjem med Gisfur, faa bliver det 

ogjaa i Dette Aar, at Rangæingerne fvyore Gisjur og Kongen Troſkabseed, og 

Da vi nu virfelig af Annalerne erfare, at en faadan Ged bley fvoren 1263, fynes 

det unegteligt rimeligere at antage, at dette er den famme Gedsaflæggelfe, fom 

ogfaa ovenfor omtales, end at lade Rangæingerne to Gange fyærge Troffabseed, 

engang i 1260, en anden Gang i 1263, bhvilfet jo ellers bliver nødvendigt. 

Det er ogfaa at lægge Merke til, at man iffe egentlig feer nogen videre 

Spor eller Følge af deres foregivne tidligere FTroffabseed i 1260; der tales 
iffe mere derom, og berimod feer det i 1262 og 1263 ud fom om de aldrig 

før havde indladt fig paa noget faadant. Da GSturlungafagas Fert paa dette 
Sted er meget forvirret, funde det nof være muligt, at en Begivenhed fra 

1263 uvigtigt er henført til 1260. YAnnalernes Maade at omtale Sagen paa 

i 1260 vifer tydeligt, at Sturl. Sagaé Ord her ere udffrevne; de give altfaa 

her iffe noget uafhængigt Vidnesbyrd.  Derimod feer man tybeligt nof, at 

den førfte Fejde med Rangæingerne og Ingebjørgs Giftermaal frede i 1259: 

under Forudfætning af, at Rangæingernes JForlig er at flytte med til 1263, 

maa der altfaa i Mellemtiden have været em Langvarig Spænding mellem 
Gisfur og Ovddefolfene. Dette evt fig felv iffe faa ufandfynligt. At Gisſur intet 
rajft Skridt foretog, funde forklares deraf, at de morffe Udfendinger gave ham andet 

at fænfe paa. Men hvor rimelig den her opftillede Gisning end forefommer og, 
have vi Dog ej vovet at optage den mod Sagaens og Annalernes udtrykfelige Ord. 
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fandet erfjendt fig ſkatſtyldigt under Kong Haafon. Nu ftod fun Øftfjordene 

tilbage. Her havde endnu Fborvard Thorarinsſon meft at fige, uagtet Den 

egentlige Arving til Herredømmet var Drm Drmsjøn, den vngfte Son af 

Orm Jonsſon paa Svinafell, fod ftrar efter Faderens Død 1241, og derfor 

endnu fun et Barn, da hans ældre Brødre bleve dDræbte 1252. Han var 

nu fuldvoren og myndig, og Fborvard havde vel fanledes ftrengt taget ikke 

fænger nogen Met til at opteæde fom everfte Høvding. Hvad der bevær 

gede bam til at udeblive fra Altbinget 1262, uagtet ban havde lovet at 

fomme, vides itfe; maaſkee frogtede ban, da det fom til Stykket, baade 

Ravn og Hallvard, Den fidfte ifær fordi ban tar Kongens Mepræfentant, 

og faafedes havde at fræve barn til Negnftab for Hivdmændene Thor— 

gils Sfardes og Bergg Drab. Men ved fin Farbroder Biftop Brands 

Overtalelfer fod ban fig omfider overtale til at give efter og underfafte 

fig. Bed Ultebelgens-Mesfe-Iid 1263 gav han Brand det edelige 

Løfte, at han til næfte Sommer ſkulde Drage over til Norqe og føge 

Kongens Naade, bviltet Løfte ban ogſaa opfvoldte '). Det lader derhos 

til, at ban ved famme Lejligbed afftod fin Magt til fin Fætter Orm 

Ormsføn, thi Denne optræder nu fom Øftfjordingernes eller Sidemæn- 

denes Høvding, og i Denne Egenſkab fvor ban ogſaa, Den følgende Som— 

mer, vimeligviis paa Altbinget (1264), Underkaftelfes- og Skatſkyldig— 

beds-Eden for Oſtfjordingerne *), i Forening med andre udvalgte Bøn- 

der fra hvert Vaarthing. Ogſaa dette maa viſtnok for en ſtor Deel til 

ftrives Orms og Thorvards Farbroder Biffop Brands kraftige Beſtra— 

belſer, ffjønt ban iffe oplevede at fee det endelige Mefultat af dem, Da 

ban allerede bortryffedes om VBaaren (den Wde Mai 1264), førend 

Altbinget endnu traadte fammen 3). Maaſkee det ogſaa hjalp noget, at 

Gfterretningen om Kong Haafons Død imidlertid var kommen til Is— 

fand, thi Der figes udtrykkeligt, at Jslændingerne villigere underfaftede 

fig bans Søn Magnus, end ham. Maaffee antoge de Magnus for at 

være mildere eller mindre føreng. — Endnu om Sommeren 1264 funde 

Hallvard Guldſko vende tilbage til Norge, og bringe Kong Magnus den 

gfade Gfterretning, at bele Islands VBefolfning nu bavde underkaftet fig 

ham. Han ledfagedes af Fhorvard, der overgav fig ganſke til Kongens 

Naade og opgav i hans Hænder den Magt, ban endnu maatte befidde, 

til Bod før Drabet paa Thorgils og Berg *). Kongen tilgav han, og 

tillod ham det følgende Aar at vende tilbage til Jsland. 

1) Annaferne, ved 1263. 

2) Annalerne, ved 1264. 

3) Dagen angives i et Nefrologium. 

4) Magnus Haafonsjøns Saga Cap. 3. 
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Saaledes var da omfider Maalet, bvorefter Kong Haafon faa længe 

batde ftundet, nogenledes opnaget: Island havde underkaftet fig Norges 

Konge, og derved indgaaet en Perſonal-Union med Norge. Men den 

blotte Perfonal - Union var, fom vi allerede ovenfor have antvdet, 

iffe alt bvad Der tilfigtedes; den var blot det Grundlag, bvorpaa Vet 

pderfte og endelige Øjemed, en Real-Union i verdslig, fom den allerede 

var Der i gejftlig Henfeende, kunde nages, faaledes at Island underkaftede 

fig norff £00 og Net, og fom til at udgjøre en integrerende Deel af 

Norges Nige, bvorvel fom ſarſkilt Statland. Ut tilvejebringe dette Ne- 

fultat var Derfor nu berefter de norſke Kongers fornemfte Beftræbelfer, 

og Det føftede endnu mange Anftrengeljer og medførte mange Storme, 

inden Det opnagedes.  Ulligevel var Filftanden paa Island, allerede fra 

Underfaftelfen i 1262 af, langt roligere og bedre end før. De ftore blø- 

Dige Borgerkriges Tid var forbi, og De ftørre Høvdinger, der Vare bhel- 

Dige nof til at bave oplevet Forandringen, funde dog nui Almindelighed, 

med faa Undtagelfer, være ligefaa fifre paa at Dø Straadød vg beholde 

Liv, Lemmer og Gjendom, fom de tidligere havde maattet være forberedte 

paa engang enten at falde i Slag eller at blive aflivede eller i Det mindfte 

femlæftede og berøvede Dere8 Gods par Deres mægtigere Fienders Be— 

faling. Folfet maa bave følt en overordentlig Life ved endelig at funne 

aande nogenledes frit. Derfor var Stemningen paa Island nu neppe 

faa nedtroft, fom flere have foreftillet fig. Det var fan langt fra, at For 

andringen funde føles fom et Fab af Fribeden, at Den meget mere 

af den talvigere Deel af Befoltningen maatte føles fom Afkaſtelſen 

af et utaaleligt Aaq. Man fporer beller ifte at Folkelivet nu blev mat 

tere, eller videnffabelig Sands og Liv paa Øen ringere end hidtil, uden for 

faa vidt man maa erfjende, at Islændingernes egentlige originale Forfat- 

terperiode og Sfaldefunftens Blomftringstid var forbi. Men dette var 

den allerede længe før Underfaftelfen under Norge, og De politifte Be- 

givenbeder bavde intet Dermed at flaffe, men fnarere dDe Ffirfelige Forbold 

og Fidsaanden i Det hele taget, der, berørt af bine, ber, fom i Norge, 

tog en anden Metning, og vendte fig fra Det originale og nationale mod det 

faante og fremmede. Vi ville nedenfor nærmere komme til at omhandle Denne 

Sag, bvor vi tale om Dde literære Forbold; ber forlade vi for det førfte 

De islandffe Begivenheder, for at berette om De lignende, og ligefedes med 

Held fronede Bejtræbeljer, fom Kong Haafon gjorde for at faa Den ille 

Coloni pan Grønland til at underkaſte fig bans Herredømme. 
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42. Begivenheder paa Grønland. Indbyggerne underkaſte fig Kong Haakon 

og tilfværge ham Skat og Thegngilde. 

Om Begivenbederne påa Den fjerne og fattige gronlandjfe Colon 

veed man fun meget lidet fiden Einar Sokkesſons Dvab 1133 og de 

Uroligbeder, fom ftode i Forbindelfe Dermed ). Alt hvad vi VIDE, ind— 

ftrænter fig til Biftopsffifterne faavel fom til Beretningerne om at et eller 

andet Sfib forlifte i Grønlands Ubygder. Biſkop Arnalds Eftermand 

var Jon Knut, fom Det tidligere ev viiſt 2); efter hans Død 1187, vi- 

meligviis i Norge, vilde Erkebiſkop Eyſtein, fom Det ovenfor er navnt, 

udnævne Ingemund Thorgeirsſon, Den fenere fan befjendte Biftop Gud- 

munds Farbroder, til bans Gfterfølger, men Ingemund frabad fig Det 3). 

Aarfagen, hvorfor Eyſteins Valg faldt par Ingemund, var fitfert den, 

at Dennes MWt lige fra gammel Tid bavde Drevet Sejlads par Gron— 

fand og underholdt en vis Forbindelfe dermed.  Yttens Stamfader var 

Den af os tidligere omtalte Ave Maarsſon, Der mod Slutningen af det 

10de Aarbundrede fom til Det faafadte Hvitramannaland, og fom var 

nær beflægtet med Grønlands Opdager, Erik rødes, Huſtru 4). En 

- Broder af Ingemund Thorgeirsſon ved Navn Einar var omfommen paa 

en Rejſe til Grønland, i Ubygderne *), og Dette blev ogſaa Ingemunds 

Sfjebne, Da ban paa Skibet Stangerfolen i Maret 1189 vilde vende til- 

bage fra Norge til Island; Stibet, fortælles Der, fom fil Grønlands Ubyg- 

Der — fandfonligviis bar Det dog vel ligget i Planen at anløbe Grøn- 

fand — og man børte i fang Tid ej mere dertil, førend i 1202, benved 

14 Var efter, Da Skibet fandtes, og fov af Befætningens Liig opdage- 

Deg fen Hule: et af Dem var Ingemunds; Det var endnu ufortæret, 

") Ge ovenfor I. S. 757—760. 

S. 862 

3) Se ovenfor HI. 206, jvfr. 820. Vi gribe her Lejligheden til at berigtige, 

hvad der Htresi Moten fammefteds, at Udtryffet  Marinkirkja at Stadi* ſtulde 

betegne Stadsbygdens Kirke; thi ved Sammenligning af flere Steder, hvor 
der tales om at En var prestr at stadi, stadarprestr, fees det, at herved 

fun menes Vicarius eller Gapellan, midlertidig Preſt; det var altſaa iffe til 

Stadsbygden, men til Mariefirfen i felve Nidaros, at Ingemund udnævntes 
til Preft. 

Om Are Maarsjøn m. m. fe ovenfor, I. I. S. 359. 

Se Biffey Gudminds Saga Gar. 1.  Sturlunga Saga II. 39. Den fand- 

færdige Styrfaar fra Grønland, heder det, berettede at Skibet, Hvorpaa Ginar 

fejlede, ftrandede i Ubygderne, og at Mandffabet havde deelt fig i to Partier, 

der indbyrdes floges om Provianten, da den før gif op før det ene end for 

det andet; at Ginar felv tredie fom bort, fog Vejen over Joklerne, og vøde, 

da de fun. havde em Dagsrejfe til nærmefte Bygd. 

2) Se ovenfor IL. 

4 
— 

5 
— 
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og ved Siden laa en Bortavle, bvorpaa Han med Runer havde optegnet, 

hvorledes Det var gaaet ved Skibets Forliis ). Det er ovenfor omtalt, 

at Erkebiſkop Eyſtein, da Jngemund afflog at modtage Udnætnelfen til 

Grønlands Biftop, indviede Dertil en vis Jon, der faldtes Sverresføftre, 

rimefigtiis fordi ban var en Yndling af Kong Sverre, eller af bam 

var bjulpen frem; ban faldes ogſaa Ion Smyril. Denne Jon afrejfte 

i 1483, og overvintrede i Øftfjordene paa Island; ban forlod Island 

rimeligvis den følgende Vaar, og anfom altfan nogen Tid efter til Grøn- 

fand; men i Aaret 1202 forlod han Grønland igjen for at Drage lige 

til Rom, uvift i bvilfet Erende. Han overvintrede atter paa Øftfjor- 

dene, hvor han traf fammen med Islands tvende Biffopper, Paal og 

Gudmund, ligefom ban ogſaa beføgte Paal i Stfaalbolt. Han lærte, 

figes der, Jsændingerne at lave Viin af Kræfebær, efter Den Anviis- 

ning, Kong Sverre i fin Iid havde givet ham *).  Biffop Jon døde 

1209, uvift om paa Grønland eller i Norqe?). Hans Gftermand var 

Helge, Søn af en vis Agmund Ravakoll, med bvem FIhorgeir, Biftop 

Brands Søn, i Aaret 1185 fejlede til Norge *), heraf fan man vel 

flutte, at Aqmund var en Farmand, og at Sønnen Helge, ligeſom tid- 

figere Ingemund, udfaaes til Bifføp i Grønland, netop fordi ban faa- 

ledes hørte til en Farmands-Familie. - Man veed for Reften iffe mere 

om Helge, end at han døde 1230 5), hans Eftermand var en vis Nifø- 

fag, der indviedes i Maret 1234, men ikke fom til Grønland førend 

1239, og døde 12429). Disſe fange Mellemrum mellem gronlandfſke 

Biffoppers Død og deres Eftermænds Udnævnelfe, faavel fom mellem 

Udnævnelfen og Embeds-Filtrædelfen, vifer, bvor bvyppigt afbrudt og i 

det hele taget ubetydelig Forbindelfen mellem Grønland og Norge maa hate 

været. Mellem Island og Grønland var den endnu ubetydeligere, og 

dertil ffede Der forbodsviis iffe fan Forliis i Denne vanffelige, farefulde 

") Sturl. Saga 1. 7. VBiffop Gudmunda Saga. Jvfr. ovenfor III. 206, 820. 

Samme Aar, JIngemund affejlede fra Norge, fom og, heder det, en vis Aas— 

mund SKaftanrasfe fra Finsboderne og Korsserne (paa Øftfyften af Grønland) 

til Breidafjorden paa Island med et Skib uden Jernføm, med 13 Mands 

Befætning, men forlifte Aaret efter. Sturl. Saga Nl. 7. Annalerne: 

2) Ge ovenfor II. S. 206, 393, 825.  Sturl. Saga II 5. Biſtop Paals 

Gaga Gap. 9. Annalerne omtale fom en merfelig Begivenhed, at der i 1203 
var 3 Biffopper paa Jsland. 

3) De islandffe Annaler. 

4) Se ovenfor I. S. 205. GSturl. Saga II. 3. 

5) Isl. Annaler. 

5) Annalerne, ved disfe Aar. Flatø-Annalerne henfører Nikolas's Død til 1240, 

men Annales regii, be bedfte, til 1242. 
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Fart. Der maa bave været lange Tider, bvor den lille Coloni ganſke 

bar været afffagren fra Den pvrige civiliferede Verden, og fun anbiiſt 

paa fig felv; da Korn iffe avledes i Landet, funde der være Jider, hvor 

man favnede endog Det til Den hellige Natverd nødvendige Brød, ej at 

tale om Vin). Hertil figter vel følgende CErflæring, fom Pave Gre- 

qovius i Aaret 1237, netop i Jiden mellem VBiftop Nikolas's Indvielſe 

og Afrejfe, meddelte Erkebiſtop Sigurd paa dennes Forefpørgfel, og 

fom maaffee endog Nifolas I egen Perfon kan bave bentet: „da Du 

forefpørger Dig, bvor vidt man, naar Der i nogle af Dine Suffraqa- 

ners Kirfer er Mangel paa Korn, fan meddele Folfet i Saframentet en 

ſimpel Oblat af bvilfen fom belft Matevie, for ved Denne uſkyldige Stuf- 

felje i Frombedens Fjenefte nogenledes at berolige Det; far og, hvor vidt 

man fan give det ØL eller en anden Drit i Stedet for Viin, da Viin 

neppe eller aldrig findes i bine Egne: meddele vi Dig berved det Svar, 

at ingen af Delene man ftee, faa fom i dette Saframent den fynlige 

Form ffal være Brødets af Korn og Vinens af Druer, indviet efter Ind- 

ftifterens Ord ved Preften, bvorefter Der iffe er nogen Ivivl om, at de 

Da indebolde virfeligt Kjød og Blod: Derimod fan man give Folket 

fimpelt ben velfignet Brod, faaledes fom Skik og Brug ev i enkelte af 

bine Cane” *). Da man iffe engang paa Island eller Færøerne, eller 

nordligft i Haalogaland, fan tænte fig en ſaadan Brødmangel, fom den, 

Der Her forudfættes, men alene paa Grønland, fones virkelig faavel Fo- 

vefpørgfefen fom Svaret fun at have gjeldt denne Coloni, og Sagen at 

være bleven gjort anbængig af Nifolas, da ban opboldt fig i Norge for 

at modtage FIndvielfen. Det flaar iffe Fel, at ogſaa ban, ligeſom de 

flefte af bans Forgængere, nærmeft bar været valgt til Embedet enten 

fordi han allerede førhen havde været paa Grønland, eller i det mindfte 

havde nærmere Forbindelfer med Landet, faa at ban fjendte dets Farv, 

og faaledes ogfaa vidfte, til bvilfen Yderligbed man funde fomme, naar 

Der å flere War ingen FIilførfel havde været. Mod Brødmangelen funde 

Paven, fom vi fee, ikke give noget Raad, eller paapege noget Surrogat 

for Brødet; hvad derimod Mangelen paa Viin angaar, Da fees Det at 

ban tillod, naar faadan fandtes, i Stedet for Den fædvanlige, foreffrevne 

FIndvielfe af begge Species, fun at indffrænte fig til Den fimple Velſig— 

nelſe af Brødet. 

Alt Dette giver en temmelig av Foreftilling om, bvilfen førgelig 

!) Rongefpejlets Skildring af Grønland, Gap. 17—19, fe ovenfor I. 2. S. 362. 

Her ſtaar der udtryffeligt:  Mængden t Landet veed iffe hvad Brød er, faa 

aldrig Brød”. 

2) Dipl. Norv. I. No. 16. Ivfr. Keyfer. n. Kirfeh. I. S. 412. 
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Filværelfe den lille gronlandſke Gofoni i det bele taget bavde at frifte, 
og hvor mange Vanffelighbeder den bavde at fæmpe med, blot for at 

funne beftaa. Men den var nu engang bleven friftet der, og Indbyg— 

gerne bebagede fig i at Danne en egen liden Stat for fig felv, med eget 

Hovedtbing, egen Biftopsftol (ſkſont Den vigtignot ſiges i Kongefpejlet 

fun at udgjøre en Trediedeel af. et Biffopsdømme 1), ja endog med tvende 

Kloſtre, det ene et Auguſtinerkloſter i Ketilsfjord, indviet St. Olaf, 

Det andet et Benedictiner-Nonnetlofter i Ravnsfjord. Begge vare rime 

ligviis ftiftede omfring 1200, maaffee fra Norge af, og fynes, ligeſom 

overboved De firfelige — paa Grønland, at bave haft forholdsviis 

ret qode Emolumenter *). Den Handet, fom blev dreven med Landets 

Naturproducter, Der alle hørte til det fjeldnere og koſtbarere Slags, var ellers 

ret fordeelagtig. Vel bavde Den Lyſt til at gjøre Opdagelfesrejfer til fjer- 

neve Egne, Der udmerfede De førfte Coloniſter, tabt fig, og om Farter 

til Viinfand var Der ikke mere Fale, dog droge, fom Det fynes, 

Grønlands mægtigere Bønder hvert Uar til De inderfte, nordlige Egne 

af Baffinsbugten, Deels for at famle Dvivtømmer, Deels, og fornemme- 

lig, for at fange Selbunde, der her fandtes i førre Mængde vg af bedre 

Slags end fænger fodpaa. Til disfe Farter, bvori Dog ogſaa Nord- 

mænd byppigt fones at bave Deeltaget, havde De egne fore og fterkt byg- 

gede Skuder. Disſſe nordlige Stationer, med et fælles Navn faldte 

NRordfæderne (Nordrsetur), fynes at bave været paa forffjellige Ste— 

dDer fra Bjørne (Difto) af indtil Den ſaakaldte Kroksfjord og Kroks- 

fjordbeid, der efter en løs Ungivelfe omtrentligt fan beregnes til at 

have ligget under 75 Grader nordlig Brede, og altſaa vimeligviis at 

føge ved Det nu faafaldte Lancafter-Sund »)). Handelen paa Grønland 

fynes, fom Det allerede tidligere er nævnt, fornemmelig at være Dreven 

fra Norge af, og Dets Forbindelfe med Norge faaledes at have været 

byppigere end med Det langt nærmere Island. - Allerede Dette maatte 

være nof for Kong Haafon til at gjøre Onffet om Herredømmet over 

Grønland (levende bos ham; bevtil fom nu ogſaa det i Særdeles- 

bed efter hans Kroning udtalte, og af Cardinal VBilljam i Pavens Navn 

godkjendte Princip, at etbvert Folk ffulde lyde en Konge, og Va nature 

1) RKongefpejlet, &S. 43. 

2) Se Grønl. Hift. Mindesmerfer III. S. 254, 255. Det er ifær den Omftæn- 

dighed at Kongefpejlet iffe omtaler disſe Kloftre, fom bringer og til at fætte 

dem efter 1200. Kirfebø VBenedictinerinde-Klofter paa Island ftiftedes ej før 

1186, vg Flatø Nuguftinertlofter iffe før 1172; for det fjerne Grønland maa 

vi vel regne nogle Fiaar fildigere. Ut i det mindfte Olafstloftret var friftet 

fra Norge, fynes dets Indvielſe til St. Olaf at vife. 

Se Grønlands hift. Mindesmerfer” III. 234—236, 881—885. pe 
— 
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figviis belft den Konge, med bvis Rige det for Neften flod i nærmeft 

Forbindelfe, eller med hvis Underfaatter Det var I nærmeft National 

flægtftat. For Kongens Forfængeligbed bavde Det vel ogfan noget eget 

tilloffende, at funne falde fig Herre over det vderfte Norden. Paa 

famme Fid, fom Thord Kafale og Biftop Henrik fendtes til Island for 

at paaffonde dette Lands Underkaſtelſe, fendtes Derfor ogſaa Den Aaret 

forud til Biſkop Nifolas's Gfrermand mdviede Deaf, om bvis Herfomft 
og tidligere Stilling for Reſten intet andet vides, end at ban ej var fød 

Grønlænding, til Grønland i famme rende, Det vil da fige ved Siden af 

hans gejftlige Hoved-Svsfel. Rimeligviis bar ban ogſaa medbragt et 

Brev fra Cardinalen eensivdende med Det til Islands Indbyggere. Det 

fader ikke til, at Olaf i Forftningen tog fig videre af Sagen; maaſkee ban 

endøgfaa modte Modſtand, bi endnu ti Uar derefter havde Gronfændingerne 

iffe underfaftet fig Konq Haafon. Men om Høften 1261, famtidigt 

med eller ftrar efter Kong Magnus's Giftermaal og Kroning, fom trende, 

føm man maa formode norffe, Farmænd og Skibsſtyrere, Odd af Fjalt 1), 

Paal Magnusfjøn og Knarrar-Leif, fra Grønland efter fire Aars Fravæ- 

velje, og meldte af Grønlændingerne nu havde vedtaget ej alene at de Skat 

til Kongen, men ogfaa at erfægge Bod til Kronen eller Thegngilde for 

alle Manddrab, hvad enten Den drabte var norff eller gronlandſk, og 
bvad enten Dvabet var ſkeet bjemme i Bygden eller oppe i Mordfævderne. 

Denne Underfaftelfe var endnu fuldftændigere end Islandingernes; thi 

for Det førfte fones Den at have været fælles vedtagen af det bele Folt, 

medens Island fun Deelviis underkaftede fig, for Det andet havde Grøn- 

fændingerne allerede ſtrar ved Siden af Skatteydelſen ogfaa vedtaget Thegn— 

gildet, der vigtignok ſynes at maatte være uadffilleligt forbundet med Erkjen— 

delſen af den faafaldte Thegnſkylda, eller Underſaatsforholdet til Kongen, 

men bvortil Jslændingerne Dog endnu iffe udtrykkeligt havde forpligtet fig, 

og fom belter iffe blev formeligt vedtaget førend i 1269 *), fom det fiden 

ffal vifes. Hvorledes Sagen blev Dreven par Grønland, om de nys 

nætnte Mænd havde fanet noget Hverv af Kongen, og faaledes felv vir- 

fet Dertil, eller om de blot meldte, bvad De under Deres Opbold der 

havde været Vidne til, vides iffe. Det fynes fom om denne Underka— 

ftelfe iffe bar vaft liden Glæde eller Opfigt ved Hoffet, Hvortil det vel 

ogfaa bidrog, at Den ſkede tidligere end Islands, og faaledes var Den 

førfte ftørre Filvært, Kongen paa Denne Maade vandt til fit Herredømme. 

Man pralede nu af, at Kongens Magt fivafte fig lige op under Nord- 

1) Sjaltar, Sjölt, nu Gjold, efter hvilfen den forhenværende fanfaldte Sjolds 

GStibrede havde fit Nayn, er en Gaard i Birfelands Sogn ved Bergen. 

?) Se Annalerne ved dette Aar, famt Biſkop Laurentius's Saga. 



382 - Haafon Haafonsføn. 

Stjernen. I et Kvad, fom Sturla Thordsſon ikke mange War efter 
Digtede om Kong Haafon, og fom viftnot udtalte de famme Ord, hvor- 
med Kongens Omgivelfer lykonſkede ham til de nye Grhvervelfer, beder 
Det: ,Du bar Lyſt til at forøge Dit Rige over hele den kolde Sone lige 
til Nordſtjernen, til alle gode Mænds Glæde; hidtil har ingen anden 
Konge end du erhvervet Herredømmet der; Nationerne prife din Hæder 
fængere did end Solen ffinner” 1). Ligeſom Den fpanffe Konge i fin 
Tid gjørde fig til af, at Solen ikke gif ned i bans Lande, ſaaledes be- 
vømmede altſaa Kong Haafons Hofmænd ham for at hans Nige frakte 
fig videre end Solens Straaler funde nan. 

43. Kong Haafons fidfte Forhandlinger med Paveftolen. Nye Korstogs- 

Opraab. Norges VBælde til Søs. 

Idet vi nu atter optage Iraaden af Fortællingen om De Beqgi- 

venbeder, fom enten forefaldt i Norge felv, eller bvori Kong Haafon 

umiddelbart tog Deel, ville vi, førend vi gaa over til den ſidſte ftore 

og betydningsfulde Akt af bans virffomme og Daadrige Liv, bang Vefter- 

bavstog, med nogle Ord omtale hans fenefte Forhandlinger med Pave- 

ftolen og Forbold til Gejftlighbeden overhoved. Der udgif fremdeles 

Korstogs-Opraab, om det end iffe fader til, at man kængere tog Kongen 

paa Ordet efter de af bam tidligere givne Løfter. Det fidfte Korstogs- 

Opraab, vi ovenfor have omtalt fom udganet til Norden i Almindelig— 

bed, gjaldt Preusjen og Lifland, idet Pave Alerander, ved Brev af 

14te Mart 1256 til Broder Abfalon, Dominicanernes Provincialprior 

i Provinfen Dacia, befalede ham at lade fine undergivne Ovdensbrødre 

i alle tre nordiffe Niger pradike Korfet til de Cyriftnes Undfætning 

mod De bedenffe Preusfere og iver, med Den fædvanlige Met til at 

meddele De Indulgenfer m. m., Der ellers tilftodes Korsfarere til det 

bellige Land ?). — Det fpændte Forhold, bvori Kong Haafon paa den 

Tid ftod til Danmark, de fenere Forvirringer å Danmark fel, og en- 

delig Den norffe Særulargejftligheds onde Øje til Dominicanerne, for- 

farer noffom, bvorfor Dette Opbud ikke funde gjøre fonderlig Fremgang 

i Norge, ja maaſkee iffe engang blev prædifet, uagtet Broder Abſalon 

vift ikke undlod at drive pan Sagen, navnlig Da ban om Vaaren eller 

1) Haafon Haafonsføns Saga Gay. 311. Det her anførte Vers udgjorde vel 

en Deel af det Kvæve, fom Eturla i Aaret 1263 digtede om Kong Haafon, 

førend endnu hans Død var bleven befjendt i Norge, faaledes fom bet neden- 

før ffal omtales. 

*) Ge oyenfor S. 125. 
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Sommeren 1257 fendtes -af Konq Chriſtopher til Kong Haakon, for at 
anbofde om VBaabenjtilftand og Fredsmøde )). Vi have ligeledes feet, 

at Pave Alerander i 1255 føgte at benvtte fig af Kong Haafons 

tidligere Korstogsløfte for at faa ham til at fæmpe for De pavelige In— 

teresfer i Nedre-Italien, faavel fom at Dette upaatvivleligt ſtod i For- 

bindelfe med Den fpanffe Konges ivrige Finærmelfer 7); men at Kong 
Haafon holdt Stand mod alle Overtalelfer, og hverken ved Løfter eller 

Smiger lod fig forlede til at gjøre ftore, befoftelige Udruftninger og 

Drage fangt ben i fjerne Lande for at føaffe andre, bam uvedfommende, 

Fvrfter Niger og Lande paa fin fordums Ven Kejfer Frederiks, eller hans 

Wtlingers Befoftning. Hvad der ber ifær ftod faavel Paven føm de an- 

dre fydeuropætffe Fvrfter for Hovedet, og fom fornemmelig bragte Dem 

til at føge Haafons Venſkab, var unegteligt Det Rv, Der gik af hans 

mægtige Flaade, og af Nordmændenes Japperhbed og Færdighed i at firide 

til Søs, hvori Det fader til at man bar anfeet dem alle andre Davæ- 

vende Nationer overlegne. Dette fremgaar aabenbart af Kong Ludvig 

Den des Sfrivelfe til Haafon i 1248, fom vi ovenfor bave omtalt, 

bvori den franjfe Konge ej alene anmodede ham om at gjøre bam Følge 

paa Det foreftagende Tog til det -bellige Land, men endog tilbød bam 

„ſom mægtfig og erfaren paa Havet” Befalingen over den franffe Flaade, 

Der føulde Deeltage i Ioget *). Det tør vel bænde, at man for en Deel 

fan bave overført uflave Erindringer fra Den gamle Vifingetid om Nord— 

mannernes Vælde til Søs paa de fenere Nordmænd, bvilfe man antog 

før lige faa ftridbare og Driftige Sømænd fom bine; men faa meget er 

vift, at om Denne Overførelje 1 fig felv iffe var fuldfommen berettiget, 

qav dog den Stilling, Kong Haafon nu indtog i Norden, og overboved 

i befe Nordeuropa, god Unfedning Dertil; ban havde virfelig nu en 

Flaade, faa ftor, vel ruftet og vel bemandet, fom neppe nogen Fyrſte i hele 

Europa for Øjebliffet havde; den funde i Haft famles og bringes paa 

bvad Punkt det føulde være; med den havde han to Gange fpillet Me- 

fter i Danmark, førfte Gang Da ban tvang Kong Cbriftopber til at flutte 

Fred, og anden Gang, da Det blotte Rygte om bans Narmelſe befriede 

Sjæland fra Vendernes Ødelæggelfer, og i det bele taget bidrog til at 

gjenoprette Fred og Orden i Landet. - Vi ville ogſaa fnart i Det føl- 

gende fee, bvilfen WEnqftelfe det blotte Rygte om bans foreftaaende An— 

fomft med en Flaade til de veftlige Farvande vakte endog i England. 

1) Se ovenfor S. 162. 

?) Ge ovenfor S. 126. 140, 185, 186. 

3) Ge ovenfor S. 45. 
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Denne Unfeelfe, hvori ban ftod, førnemmelig fom Herre over en vældig 

Sømagt, var vel ogfaa en af de væfentlige Grunde til den Forefom- 

menbed og Gftergivenbed, den pavelige Curie ufvavigeligt vifte mod 

bam, og Den befræfter noffom, bvad ogſaa Hollands Exempel fenere til- 

fulde bar viift, at en mindre Stat, der paa Grund af fin Beliggenhed 

og Folkets færegne Beftaffenbed er å Stand til at underholde og be- 

mande en betydelig Flaade, derved fan fomme til at opnaa em Magt og 

Anfeelfe blandt andre Stater og fpille en politift Rolle, der aldeles ikke 

ftaav i Forbold til Dens Folfemængde og øvrige Hjelpefilder : en Nolte, 

Norge ogfaa funde bave vedblevet at fpille, Hvis iffe, fom allerede tid- 

ligere omtalt, Fidens AWand og Omftændigbederne havde medført, at 

Søfrigsvæfenet tilfidefattes for Niddervæfenets Uffødning, Kampen til 

Lands og Anvendelfen af lejede Landtropper; men mod bvilfen wærefulde 

Stilling intet nu omftunder bindrer vort Fædreland i at føræbe, ja 

fom Det endog meget mere er anviift paa i Det mindfte tinærmelfesviis 

at indtage, haar fun Nationens indre Kræfter faa udvikle fig frit, na- 

turligt, og i Den med Dens Charakteer og færegne Beftaffenhed bedft over- 

eensjtemmende Metning. 

FJatavernes eller Mongofernes nye Fremftvidt under Mandſchu, 

Gajuts Ffterfolger (1251—1259) og å den nærmefte Id firar efter 

bans Død, idet De ej alene udbredte fig over Svrien og Mefopotamien, 

men tillige truede Ungarn og berjede Polen, vakte fore Bekymringer 

bos Pave Alerander. Han havde udffrevet et fort almindeligt Kirfe- 

møde, Der føulde holdes i Rom 14 Dage efter Paaſke 1261, og til 

bvilfet viftnof ogſaa den norfte Gejftligbed var indfaldt. Men Frygten 

før at dette funde gjøre noget Afbræt i de Udruftninger, Der nu maatte 

anſees uomgængeligt nødvendige mod bine Chriftenbedens fælles Fiender, 

bevægede ham til at udfætte Kirtemødet indtil videre, og Devimod at 

tilffvive alle driftne Konger, Hertuger, Erkebiſkopper, Biffopper, og andre 

Forfter, at de med Raad og Daad maatte forfvare fig og Chriſtendom— 

men mod Barbarerne, famt nøje øverlægge om, bvilfe Midter hertil vare De 

tjenligfte, og bvorledes man funde faa famlet en ſtor Hærmasje imod 

Dem paa Det befvemmejte Sted. Naar de vel havde overvejet Dette, ſkulde 

De inden Gte Juli fende Befuldmægtigede og Sendebud til det apoſtoliſke 

Sæde for Der videre at raadflan om denne Sag. Med andre Ord, 

Det tidligere udftrevne Concilium udfattes til nys nævnte Dag, og For- 

fvaret mod Fatarerne beftemtes til Hovedgjenftand for De vordende For- 

handlinger *). - Men allerede over en Maaned før Den beftemte Sam- 

lingstid afgif Pave Alerander ved Døden, den 25de Mai 1261, og det 

1) Raynaldus, ved 1261, No. 4—6. 
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varede befe tre Maaneder, inden Cardinalerne kunde blive enige om, bvo 

der ffulde vælges til bans Gfterfølger. Endelig valgte De, den 29de 

Auguit, VPantaleon, Patriarch af Jerufalem, der fronedes den 4de Sep- 

tember næftefter, og antog Navnet Urbanus den 4de. I Mellemtiden 

pare mange Befuldmægtigede anfomne fra forftjellige Lande, men da 

Cardinalerne batde faa meget at beftille med Valg-Unliggendet, at de ej 

funde beffjeftige fig med andet, lode de Sendebudene drage hjem igjen, 

for ej at forvolde Dem unvttigt Opbold, udfættende Den Saq, for Hvis 

Skyld de vare fomne, mdtil en ny Pave var valgt. Der var nu bekker 

iffe faa megen Haft par Ferde, Da Ungarerne endnu førend Ulerander 

var Død pavde tilføjet Mongolerne et ftort Nederlag og derved ftandfet 

Faren for det forſte. Ogfaa fra Norge var Der fommet Sendebud, fljønt 

efter Den beftemte Iid, fandfynligviis endog efter at Det nye Pavevalg 

habde fundet Sted. Fil disje Sendebud fluttede fig vimeligviis ogſaa 

Den til Biftop i Hamar udfeede Archidiaconus Gilbert, der allerede Aaret 

førud bavde forladt Norge med Strivelje fra Kongen og Crfebiffoppen 

til Paven om, at De begge onffede bans Udnavnelſe til Denne Biftops- 

ſtol. Sendebudene medbragte ligeledes Breve fra begge Konger, hvori 

disſe blandt andet tilmeldte Paven, at der nu i hele Norge indfamledes 

Bidrag til det ombandlede UAnliggendes Fremme. Pave Urbanus mod- 

tog Gefandterne venligt, men da ban, fom ban jagde, i denne førte 

Tid efter fin Opbøjelfe paa Paveftolen følte fig ſaaledes betynget af 

Sorger og Befymringer, at ban ikke havde funnet fljenfe den Sag, 

hvorfor De vare fomne, behørig Opmerffombed, befluttede ban fig til at 

fende Dem tilbage, idet han Dog medgav Dem en Strivelfe til Kongerne, 

hvori ban, fremftillende hele Sagens Gang, paa det varmefte anbefalede 

Dem Den og formanede Dem til at fade fig finde raſke og redebonne 

fil alt bvad Der funde tjene til Dens Fremme. Da denne Strivelfe ev 

Dateret i Viterbo den Ode Juni 1262 1), maa De norſke Sendebud faa- 

fedes have opholdt fig indtil paa den tiende Maaned ved Curien, og Gilbert 

naturligviis endnu fænger. GSandfvnligviis fulgte Gilbert med dem til- 

bage *). Pave Aferander havde, fom man man antage, iffe gjort noget 

2) Dipl. Norv. I. No. 55. 

?) Han var nemlig, fom det fres, indtruffen noget før 4de Marta 1263, vaa 

hvilfen han indviedes. Skjønt det heder i God. Friftanus, dog ej i Flatøbogen, 

at han da var ,nyfommen fra Curien“, hehøver man dog ikke derfor at an- 

tage, at han var fommen umiddelbart før Indvielfen; hine Ord vilde paste, 

om han endog var fommen i Julen, eller ved det forrige YHars Udgang. Det 

er heller iffe fagt at han ftrar ved Anfomften til Norge begav fig til Nidaros. 

Grfebiffoppen har maaffee endog udfat hans Indyielfe, for at den funde free 

Mund. Det norffe Folks Hiftorie, I. 25 
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ved hans Sag, bvorfor han maatte oppebie Urbanus's Valg; denne med- 

qav ban en Skrivelſe, hvort det vel overdroges Erfebiffoppen at vælge 

den nye Biftop i Hamar, men dog med det Fillæg, at han efter Kon- 

gens Onſke ftulde vælge Gilbert. Dette ſkede Da, og Gilbert indviedes, 

ſom det tidligere ev berettet, Den 4de Marts 1263 tilligemed Biſkop 

Brand til Hole af Erkebiſkop Einar, med Biftand af Biffopperne Peter 

af Bergen og Thorgils af Stavanger, å Gyriftfirfen i Nidaros, fand- 

fonligviis ogfaa i Overvær af begge Kongerne, fom den Vinter vpholdt 

fig i Throndhjem. Erkebiſkoppen, figes der, var i Denne Fid fygelig, 

og beføgte fun fjelden Kongen, men alt lob Dog nok fan vel af mellem 

dem, tjær ved Kong Magnus's VBejftræbelfer. 

Imidlertid prædifedes der flittigt Korstog mod bine Griftenbedens 

Fiender, og Pave Urban overdrog fremdeles Dominicanernes Provin- 

cialprior for Dacien Overopligten hermed i hans Provins. Skjont 

Kong Haafon itfe egentlig lagde nogen Hindringer Derimod, ſyntes han 

dog flet iffe om at Dette Hvert iffe heller var overdraget til Dertil flik 

fede Mænd i hans eget Rige. Han har rimeligvits fra tidligere Dage 

baft noget imod Broder Abſalon, ligefom Forholdet mellem Danmark og 

Norge paa Denne Id, om end tilfynefadende fredeligt, Dog ikke var vi- 

dere venffabeligt, førnemmelig paa Grund af de Vanſkeligheder, føm gjor- 

deg ved Opladelfen af de Gjendomme, der tilbørte Dronning Ingeborg. 

Heri bar vel ogſaa Erkebiſkoppen og Den pvrige norffe Særulargejjtligbed, 

der havde faa meget imod Dominicanerne, givet bam Medhold, og for en ſtor 

Deel bidraget til, at han virkelig affærdigede Sognepreften til Strandvik, Ag— 

mund *), tilPaven i Dette fpecielle rende, med et Bret, hvori han udtalte fin 

Forundring over at Paven ej havde overdraget Hvervet til en norſk Gejſt— 

fig, og anholdt om at Dette nu maatte ſkee, faa meget mere fom baade han 

felt og bans Underfaatter for øvrigt vare villige og vede til at bjelpe og 

biftan den, bvem dette Erende blev til Deel. Pave Urban vifte fig lige 

faa føjelig mod Haakon, fom bans Forgængere. Han tilbagekaldte det 

Broder Abſalon givne Hvert, og overdrog Det Derimod til Erkebiſkop 

Ginar, idet ban tillige ved en færftilt Strivelfe ) befalede Norges øv- 

famtidigt med Brands. Under disfe Omftændigheder fan man godt antage, 

at Gilbert og de norffe Befuldmægtigede tilfammen have forladt ham i Juli 

1262. Gturlunga Saga X. 27 figer derhos udtryfteligt, at Da Griebiffop 

Ginar i Faften (efter 11te Jebr.) vaadftog om Brands Valg, var Gilbert 

pg de øvrige, fom havde faret med ham, fomne fra Gurien. — Disje 

vare rimeligviis Gefandterne til det paatæntte Kirfemøde. 

) J Affkriften af det pavelige Brev, Dipl. Norv. I. No. 58, faldes fan Admun- 

dus, men da et Navn fom Admund er aldeles ukjendt i Norff, og man heller 

iffe her fan tænfe paa Gdmund, da dette Navn maatte være Paveftolen be— 
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rige Biſkopper og Gejftlige i denne Saq at være han og dem, han 

maatte tage til Medbjelpere, lydige og bjelpfomme. Da de Skrivelſer, 

fom Paven i Denne Anledning udfærdigede, ere Daterede faa fildigt fom 

Ade og 23dDe October 1263 ?), fandt de, fom Det i Det følgende vil 

fees, bverfen Grøebiffoppen eller Konq Haafon i Live, og Sagen bort 

faldt af fig felv. Dette var det fidfte virkelige Korstogs-Unliggende, 

fom bejfjeftigede Kong Huafon, og overboved nogen norff Konge; ti 

Korstogs-Prædifener brugtes fiden fun fom et Middel til at ſkaffe Paveftolen 

Penge ved de dertil indfamlede frivillige Bidrag faavel fra Læyfolket fom Den 

tvungne Afgift af De gejftlige Indtægter. Den kongelige Gefandt, Agmund, 

benyttede fig for øvrigt efter Evne af Lejligheden til at ſkaffe fig felv For— 

Dele, Det ban foreftillede Paven, at flere Præbender i Oslo Kirke 

ftulde bave ftaaet fan længe varante, at Collationen deraf ifølge Lateran- 

epneiliets VBeflutning tilfom Paveftolen, og Derfør, fom man fan ffjønne, 

anboldt hos Paven om at maatte faa en af Dem. Heri føjede ogſaa 

Paven ban, af Confideration før Kongen, fom ban fagde, og overdrog 

Biftop Gilbert, faavel fom en Meter Andres, Ghorsbroder i Stavan- 

ger, at indfætte ham Dert, uden at beyde fig om, bvad Biftop Haafon 

eller Capitlet funde anføre til Indvending. Brevet herom er Dateret 

den 28de October, altfaa famme Dag fom den fidfte af De oven nævnte 

fo Strivelfer. Om den bavde nogen Følge, vides for Reſten ikke. Da 

Den naaede Norge, var Biſkop Gilbert vimeligvits endnu ikke kommen 

tilbage fra Befterhavstoget, paa bvilfet han ledfagede Kongen. Om dette 

merfelige Tog, det vældigfte, der nogenfinde er udganet fra Norge, maa 

ffee fun med Undtagelfe af Kong Harald Sigurdsſons Krigstog til Eng— 

fand, og fom var det Foretagende, bvormed Kong Haakon fluttede Rakken 

af fine fføre og berømmelige Bedrifter, ffulle vr nu berette. 

44. Alexander ML, Konge i Sfotland, lægger Planer til Gyderøernes 

Erobring. Underhandlinger i Den Unledning. Skoterne angribe Syder- 

verne. Kong Haafon bejlutier et Krigstog til Skotland. 

Det er ovenfor nævnt, bvorfedes Skotlands Konge, Alerander den 

2dDen, havde beftræbt fig paa Det ivrigſte for at faa Svderøerne lagte 

under fit Scepter, og, Da Dette iffe lykkedes ham ved Underhandlinger 

og Tilbud af Pengefummer, allerede var i Begret med at begynde Krig, 

fjendt, bliver det rimeligft, at man har ſtrevet Admundus, der mere nærmer 

fig Edmundus, i Stedet for det uvante ,Agmundus*. Å 

1) Dipl. Norv. I. Mo. 56, 57. Skrivelſen til Grtebiffoppen er af 23de, til Gejft- - 

ligheden af 21de Detbr. 
LISE 
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da Døden overraffede ham ved Kjarbarø den Sde Juli 1249 1), og Fi- 

endtlighederne for Det førfte indftilledes af Dem, der fiyrede paa bans 

fyv- eller aatte-narige Søn Uferander den 3dies Vegne. J den lange 

Mindreaarighedstid [na de ftotfte Magnater for Det mefte å Fejde med 

binanden indbyrdes om, hvilket Parti der ſkulde føre Formynderffabet; 

man havde derfor ikke Iid til at beftjeftige fig med de fyderøiffe Anlig— 

gender, og den norffe Konges Autoritet blev derfor temmelig urokket 

paa Øerne. Saaledes var Der beller ikke blevet noget af, at Eogan af 

Argyll, eller Kong Jon, fom ban kaldtes, formelig fagde lig fri fra 

det norffe Lensforbold og hyldede den ſkotſke Konge, hvortil han af Frogt 

før Den Krig, bvormed Alerander den den truede, havde erflæret fig 

villig; ban erfjendte viftnok nu, fom det allerede ovenfor er viift, Mød- 

vendigheden af, i Filfældet af en aabenbar Krig mellem Norge og Skot— 

fand, da at fage Parti med det fidfte Rige, bvor ban havde De ftørfte 

Befiddelfer, men den mod Forventning indtrufne og temmelig langvarige 

Fredstilſtand fparede ham endnu en Fidlang for at gjøre noget beftemt 

Skridt, uagtet ban for øvrigt neppe lagde Dølgsmaal paa, at ban bel- 

Dede til den føotfte Side, og Derfor ogſaa, fom vi have feet, optraadte 

mere I Gaenftab af ffotff Magnat end af norff Underfonge. Han jynes 

derfor heller iffe Iænger af Nordmændene at have været vegnet fom den 

egentlige Konge i Denne nordlige Deel af Øerne; ti Der er nu for det 

mefte fun Fale om Kongen”, iffe om  Kongerne”, og Denne Konge 

var Eogans Frænde, den før omtalte Duggall Søn af NRuaidbri (Du- 

gald Mac Rory), Der var Kong Haafon færdeles hengiven og ubrødelig 

tro. Duggalls Søn Grit opboldt fig endog i Norge og ved Haralds 
Hird ?), fandfynligviis, efter De Fiders Skit, fom et Slags Gisjel for 

Faderens Troſkab, Dog vel mere for Formens Skyld, end fordi det vir- 

felig bebøvedes. Paa Man herffede Kong Magnus Dlafsføn, der 
ligefedes var Kong Haafon tro. Saaledes frode Fingene ben, indtil 

Kong Alerander var bleven voren, og gift med Margrete, en Datter af 

Den engelffe Konge Henrif den Idie. Han opnaaede vel iffe den egent 

lige Myndighedsalder førend i 1262, men det forftod fig dog af fig felv, 

at ban, da det laffede mod denne Tid, og allerede i fig felv var fuld- 

voren, udøvede ſtor Indflydelfe paa Megjerings-Unliggenderne.  Mavn- 

fig optog ban ivrigt fin Faders Plan, at lagge Syderoerne til det ſkotſke 

1) Se ovenfor S. 66. 

?) Dette ſees deraf, at han i 1263 nævnes blandt Kongens nærmefte Omgivel- 

fer. Saavel af Navnet fom af den Omftændighed at han fenere optræder næ- 

ften udeluffende fom norff Høvding, og forblev i Norge efter Syderøernes Af— 

ftaaelfe, ffulbe man formode at han endog er bleven opdragen i Norge. 
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NRige.  Underbandlingerne med Norge I dette Øjemed aabnedes 1 Aaret 

1261, idet der nemlig, Ytvar efter at Kongerne Haafon og Magnus 

bavde fendt Biffop Haafon m. fl. for at bente den Ddanffe Kongedatter, 

og imidlertid felv vare Dragne til Bergen, anfom to Gejandter fra Kong 

Alexander, en Urdidiaconus og Den forben nævnte Nidder Misfell- 

Hvad Deres egentlige Erende var, figes ikke, men Det maa vel ijær bave 

været Det famme ſom De foregagende Gefandters, nemlig at underhandle 

om en mindelig Afftaaelfe af Øerne, famt ved Siden heraf at bandle om 

Erſtatning for de fmaa Fornærmelfer, fom norfte og ffotfte Underfaatter 

paa Disfe Kanter fones at have tilføjet binanden. Men, figes Der, Kon- 

gen fom under Vejr med, at De mere fore med fagre Ovd end med Op- 

rigtighed. De føgte ogfaa tilſidſt at fnige fig bort uden foregaaende 

Filladelfe af Kongen, tvert imod at Vedtægt bande i ældre og nyere Ti— 

Der, og havde allerede fat Sejl til, Da man merkede at de havde abfen- 

teret fig, og Kongen i Haft fendte Bronjulf Jonsſon efter Dem. Han 

mdbentede Dem, og bragte Dem filbage. Kongen lod dem nu vide, at de 

til Straf fordi de havde villet tilfidefætte Gefandters almindelige Sod— 

vane, og Drage bort uden Orlov, ſkulde tilbringe bele Vinteren i Norge. 

Paa Denne Maade var Det, at Misjell blev et ufvivilligt VBidne til Kro- 

ningsbøjtideligbeden. Saa fnart Efterretningen berom fom til Skotland, 

blev Der gjort ſtore Opbævelfer derover; Kong Alexander beflagede lig 

for fin Svigerfader, Kongen af England, og Denne tilffrev under 23de 

Marts 1262 Kong Haafon, faavet om at fætte Gefandterne paa fri 

J00, fom angagende De øvrige Punfter, Der nu vare paa Bane mellem 

bam og Kong Alexander ). Der blev ogfaa laget over, at Gefandterne 

ffulde være blevne baardt behandlede, eller, fom man udtrykte fig, ikke 

overeensftemmende med fongelig AUnftændighed. Denne VBeffyldning var 

Dog aabenbar ufand, bvilfet man allerede fan fee Deraf, at Misfell var 

tilftede ved Kroningsfeften og Det endog, fom Det fynes, paa en af de 

bedfte Pladfe, ligeſom der vel heller iffe fan være nogen Ivivl om, at 

ban var Kongens Gjeft i Bryktups- og Kronings-Gildet ?). Der næv- 

nes iffe udtryffeligt, naar de bleve fendte hjem, men man feer kun, at 

Dette maa være fleet i Lobet af Sommeren 1262, thi Der findes 

et andet Brev fra Kong Henrif til Kong Haaton, Dateret 15de 

November 1262 %), hvori ban erfjender Modtagelfen af en Skri— 

velje fra Kong Haafon, der melder ham at han bavde ladet Ge- 

fandterne Drage frit og ubindret hjem, og at det lige faa lidet 

)) Rymeri foedera, I. &. 407. 

?) Ge ovenfor S. 212. 

3) Rymeri foedera I. &. 422. 
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havde været hans Henfigt at paaføre den ffotffe Konge Krig, fom det 

forboldt fig faaledes at Gefandterne iffe ffulde være blevne vel og an— 

ftændigt bebandlede. Men da Kong Haafon førev dette Brev til den 

engelffe Konge, og endnu mere Da Denne ffrev biint Svar, havde vig- 

tignof Omftændigbederne bøjligen forandret fig, og faa fredeligt fremt, 

fom Kong Haafon tidligere var, faa nødvendig anfan ban nu en Krig 

at være. Thi om Sommeren var der inDløbet et Brev fra Kong Dug- 

galt, der berettede at Villjam, Jarl af Roſs '), tilligemed flere andre 

ſkotſte Høvdinger, bavde gjort et voldſomt Angreb paa Øen Skye, og 

favet frem med den frogteligite Grumhed; de havde brændt baade Kirker 

og Gaarde, dræbt en Mængde Menneffer, baade Kvinder og Mænd, 

ja endog fpiddet fpæde Børn pan Spydsoddene; Der tilføjedes og, at Kong 

Alexander agtede at underlægge Vig alle Svderøerne ?), faa fandt ban fit 

beholde Livet. Heraf feer man, at Dette Dog var fleet efter bans Befa— 

ting, ja at Det endog er at betragte fom det førfte Stridt til Udførekfen 

af den nys nævnte Erobringsplan, bvilfet ogſaa befræftes Devaf, at der 

enten blev afttunget Dens Indbyggere Gifler, eller at fleve af dem bleve 

bortførte for at benyttes fom faadanne; vi erfare nemlig at tvende af 

dusje Gifler fra Skye i Løbet af 1263 boldtes forvarede paa Jnver- 

nef8 Slot 3). Man behøver juft itfe Derfor at antage, at Uferander billi- 

gede De forøvede Grufomheder. Men hans Myndighedsader var 

uff nu indtraadt, og ban vilde vel gjerne benytte fig af fin Magt til 

at opnaa Det fænge attraaede Maal, paa famme Id fom ban ogſaa 

fog Nepresfalier for Gefandternes Anholdelſe. Kong Hanfon blev, 

fom man fan vente, færdeles oprørt over Det ffede, og befluttede ſtrar 

at hevne Det paa Det eftertrykkeligſte, ſaa at Lyſten ſkulde forgaa 

den ſkotſke Konge til, nogenſinde herefter at udſtrakke Haanden efter 

de norſke Beſiddelſer. Han forelagde Dog ogſaa Sagen for fit Rand; 

men bvilfe Meninger end her ptredes, fiqges Der — og man maa 

heraf flutte, at mange raadede til fredelige Underhandlinger —, blev det 

dog Dertil, at Kongen vilde bave Kriq. Hans Ytring i Brevet til 

Kongen af England, at det ikke havde været hans Henfigt at bekrige 

Kongen af Sføtland, var lige fuldt aldeles vigtig, og man bebøver ikfe 

Derfor, med flere ſkotſte Forfattere 4), at beſkylde Haafon for FIvetun- 

getbed; endog det blotte Udtryk, at det ej Havde været hans Henſigt, det 

1) Ge Gfene, the Highlanders, II. S. 225. 

2) Haafon Haafonsføns Saga Cap. 314. 

3) Aferander den 3dies Chamberlains rolls, i Advoc. library, fe Archæol. 

Scot. II. 363. Laurents Grant, Sheriff af Inverneſs, beregner her å fit Negu- 

ffab for 1263 tre Halvpenee om Dagen i Underhold for 2 Gifler fra Skye. 

2) Lord Haileg, Annals of Scotl. I. S. 212, Arch. Scot, HU. 401. 
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vil fige, at ban oprindelig bavde tankt at gaa fredeligt til Verks, vifer 

noffom, at ban forft, da ban ſkrev Brevet og naturligvits maatte have 

modtaget Den forfærdelige Beretning fra Kong Duggall, var fommen paa 

andre Fanfer. Derfor tilbod ogſaa Den engelffe Konge i det nys om— 

talte Brev fin Megling. Han taffede Kong Haakon par det Venligjte 

for bans Mildbed mod Gefandterne, og Da ban, fom ban fagde, nødigt 

vilde, og beller iffe fandt det fømmeligt, at Der ſkulde opffar nogen 

Ivift mellem begge Konger, men derimod helft faa, at De tidligere mel 

fem begges Forfædre indgangne Venftabsbaand funde ftaa uroffede, lo— 

vede ban at anvende al fin Indflodelfe hos den ſkotſke Konge til at 

denne qav behørig Grftatning for al den Stade, der af ham eller hans 

Mænd maatte være tilføjet Konq Haafon eller hans Underfaatter. Dette 

Brev fom Dog nu for fide, og vimeligvits bavde beller iffe Kong Haa 

fon ſtor Tiltro enten til Kong Henrifs Oprigtighed, eller hans Indfly— 

delfe hos Svigerfønnen. Han føal ogſaa, fom det nedenfor vil feed, 

have faat Breve fra De Misfornojede i Sføtfand om at fomme dem 

til Hjelp.  Strar efter Juul, altſaa i Begyndelfen af 1263, lod 

Kong Haafon UdbudS-Breve udgaa over Det hete Mige, og opbød faavel 

De baandgangne Mænd, Lendermændene vg Svysfelmændene med Ddereg 

Huustropper, fom Leding, baade af Folt og Levnetsmidler, faa megen 

fom ban troede at Landet Funde tanke. Bergen beftemtes til Samlings- 

fted før Hæren, og iden til Begyndelfen af Sommeren. 

Der blev nu almindelig Sravlhed og Bevægelfe over det hele Land. 

Kong Haakon forlod Throndhjem allerede ved Midfaftetid, fort efter 

begge De før omtalte Biftoppers Indvielfe, og drog over Dovrefjeld fyd 

til Øftlandet, for efter en tidligere Mftale at have en Sammenfomft ved 

Paaſketid med Byrge Jarl i Ljødbuus, enten nu for at raadſlaa frem- 

deles om Arvefagen, eller for at forfifre fig om bans fredelige Sinde- 

fag for Den Iid, ban felv var borte paa Ioget. Men da han fom til 

Ljodhuus, var Jarlen allerede borte '); Der blev faaledes intet af Sam- 

menfomften. Kongen vendte tilbage nord i Vifen, og begav fig fiden til 

Bergen, hvor ban anfom ved Korsmesfetid, den Idie Mai, og Drev nu 

ivrigt paa Udruftningerne. Magnus havde noget fenere end ban, nær- 

mere pÅÆYte, forfadt Throndhjem med begge Dronningerne, føm ban lod 

blive tilbage i Bergen, hvorpaa ban begav fig til Stavanger, og gjorde 

De nødvendige Foranftaltninger med Henfon til Udruftningerne i fit Len, 

Rvfolfe; da ban var færdig hermed, drog han til fin Fader i Bergen. 

Dag for Dag famlede der fig nu betydelige Froppemasjer til Byen, 

baade Lendermænd og Sysjelmænd med deres Folk; de flefte haand— 

1) Haafon Haafonsjøns Saga Cap. 314—36. 
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gangne Mænd i Landet, foruden fore Staver af Ledingsmænd. Kongen 
fendte tvende Mænd, der begge hørte hjemme der vefter, nemlig Jon 
Langlivsſon, fandfonligviis en Datterføn af Harald Jarl '), og Henrik 

Skot, bvis IiMmavn vifer hans ſkotſke Herfomft, til Syderøerne før at 

ftaffe paalidelige Lodfer eller Bejvifere paa den vanffelige Sejlads i de 

trange Sund og Fjorde mellem de mange Øer paa Sfotlands Veſtkyſt; 

disfe Lodfer ffulde møde Flaaden paa Hjaltland. Jon og Henrit 

opføgte Kong Duggall og underrettede ham om Flaadens nær fore 

ftaaende Ankomſt; formodentlig var dDet ogſaa til bam, at de efter 

Kongens Befaling ſkulde henvende fig om Vejvifere. Maaſkee havde de 

ogfaa Kongens Ordre til at fade Magnus Jarl paaeOrfnøerne over 

til Norge, fiden vi fee denne blandt de Høvdinger, Der affejlede fra 

Bergen famtidigt med Kongen. Det var bøjft naturligt, om Kongen i 
Denne fritiffe Iid ønffede at bave Ham bos fig, for at filre fig hans 

Troſkab og flare det vanffelige Forhold, bvori han ſtod føm den ſtotſke 

Konges Vafall for Katanes; thi nu, Da Krigen var nær ved at ud- 

bryde, gif det iffe an at tjene to Herver, fom Goqan af Urgyll tidli- 

gere fagde, og ban maatte nødvendigvis beftemme fig for een af Dem. 

Men muligt er det ogfaa, at allerede de Skridt, den fotffe Konge gjorde med 

Henſyn til Katanes, beftemte Jarlen til ubetinget at fafte fig i Kong Haafons 

Arme, og uopfordret at begive fig til ham. Vi erfare nemlig, at Kong 

Alexander bavde aftvunget Katanes 21 Gifter, der holdtes forvarede 

i Invernefs, ligefom De tvende fra Skye *), og dette fader formode, 

at ban maa bave truet Katnefingerne med Kriq, ja maaſkee endog 

1) Ge ovenfor VL 456. Harald Maddadhsføn havde en Datter Langliv, der 

endog engang, fom det heed, ffulde egte Sæmund Jonsſen; da Sønner aldrig 

nævntes efter deres Mødre, uden naar disfe vare højbyrdigere end Fædrene, maa 

man flutte at Langliv, Jons Moder, var af høj St, og da man nu tillige af den 
Omftændighed, at Jon fif Sfotten Henrik til Gollega, feer, at man med Flid valgte 

Folk fra de Egne, eller at Jon felv maa have været em Vefterlænding, flutte vi 

temmelig fiffert, at Jarledatteren var hans Moder.  Henrif Skot maa ifte 

forverles med Henrit Skot den ældre, Kong Inges Hofmand, fe ovenfor IL. 

&. 555. 

Se de før omtalte Uddrag af Ulerander den 3dies Chamberlains Rolls. 

Sheriffen af Invernefs beregner for 21 Gifler fra Katanes, Hy Penny 

dagligt, for de to fra Skye, hver 17, Penny daglig, hviltet, tilligemed Ud- 

gifterne for deres Vogtere, udgjør 30 Pund 13 Shill. 4 Pence. (Tiden ud- 
gjør altfaa henved 44 Uger). Man feer heraf, at Gifferne fra Skye have 

foftet mere end de fra Katanes at underholde, formodentlig vare de da af 

højere Byrd. Af Antallet paa de fatnefiffe Gifler ſees og, at det iffe fan 

have været Jarlen, men Jndbyggerne felv, der frillede dem; at ſaaledes den 
ffotffe Konge har traadt i umiddelbar Forbindelfe med Jndbyggerne, for at 

fifre fig deres Troſtab uden Henfyn til, hvilfet Parti Jarlen tog. Dette var 
ſaaledes aabenbart en fiendtlig Demonftration mod Jarlen. 

2 
— 

| 
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virfelig fendt Krigsfolf til Landftabet for at underkaſte det ef Slags 

militær Oceupation. Dette funde not værfe Jarlens Harme. Men da 

man Dog maa formode, at ban fom Sføtlænding baade paa fædrene vg 

mødrene Side, beflægtet med De mægtigfte Etter af Skotland og felv 

fige faa meget ffotft fom norff Vafall, bavde fterkeft Sympathi for Skot— 

fand, og at det faaledes ej fan være Forfjærlighed, der bragte ham til 

at erklore fig for Haafon, maa man anfee dette bans Valg fom Tegn 

paa, at ban frygtede Haafon og bans Flaade mere end Alerander, eller 

at ban bar betragtet Norge fom Det mægtigfte af begge Niger. Dog 

fan man vigtiqnof iffe vide, om ej ogſaa muligviis de Partibenfyn, Der i 

det af Maqnat-Factioner uopbørfigt fplittede Skotland fpillede en faa 

betydelig Rolle, ogfaa ber funne have gjørt fig gjeldende; om ban iffe mulig 

viis fan bave hørt til Det Parti, der var fiendtligt findet mod de mægtige 

Comyner, bvilfe nu i længere Tid havde haft den ftørfte Indflydelſe, og om 

ban iffe endog fan bave rejft over til Norge med Breve fra bine Misfornøjede. 

Skoterne tænkte paa at foretage et nyt Angreb paa Syderøerne ogſaa 

Denne Sommer, men Kong Duggall bragte ud, at Der fnart vilde fømme 

en Flaade fra Norge paa 40 Stibe. Dette gjorde Skoterne noget angſt— 

fige til Mode, faa at de for det førfte indjtilede det paatæntte Angreb '). 

Da De opbudne Sfarer paa Det nærmefte vare fomne fammen, faldte 

Kongen Dem til et almindeligt Thing oppe paa Batkferne, hvor faaledes en 

betydelig Kriqsmagt forfamlede fig. Her bekjendtgjorde ban førft og fremft 

fin Beflutning at Drage veft over Havet og hevne De Voldsgjerninger, 

Skoterne havde øvet mod hans Rige. Kong Magnus tilbød fig at 

drage i hans Sted, faa at ban felv funde blive tilbage; hans Fader tat 

fede ham med mange fagre Ord for bans gode Vilje, men fagde Dog, at 

Det vel blev det bedfte, at han felv anførte Toget, da ban var ældre og 

mere erfaren, og Desuden vidfte bedre Beſked om Forholdene Der vefter. 

Derimod overdrog ban Magnus Regjeringen i Norge for Den Iid, han 

var borte. I en Folfevife, fom vi nedenfor nærmere ftulle omtale, og 

fom efter al Sandfynlighed er famtidig, beder Det at Kongen bød fin 

Søn Magnus at være hjemme og ,raade for Bergen og Vargohuus“, 

at Magnus undjffyldte fig med fin Ungdom og Faafundigbed til at fore- 

ftaa en faa ſtor Amue, men at Kongen fvarede: „du fan iffe lide den 

falte Sø og faa den fterfe Bølge" >). Dette er vel neppe blevet fagt, 

men Der maa Dog have gaaet Rygte om at Ordene faldt faaledes, og 

det rober temmelig tydeligt den almindelige Tro om Kong Magnus, 

at ban iffe var fynderlig frigerft. Heri tog man vel beller ikke Fejl, 

1) Haafon Haafonsjøns Saga Cay. 317. 

2) Viſen, Str. 7 og 8.  Merfeligt er det, at Vargshuus allerede her omtales. 
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og det funde vel ogfag hande fig, at flere Yngre, umodne Mænd der- 

for nærede mindre UAgtelfe for Magnus, end ban fortjente. Paa 

dette Thing anordnede Kongen ogſaa mangt og meget, Der vedfom Landets 

indre Forhold; navnlig beftemte ban, at Sysfelmændene ikke frulde 

paatale Sager, uden De aller ftørfte, faa længe ban var borte: Dette 

vifer, at ban iffe tvoede at bans Fraværelje vilde blive langvarig, 

tbi det vilde iffe funne have gaget an, at Sagerne benftode et heelt Aar 

upaatalte; ban gjorde faaledes ganſke fitfert Regning paa at fomme hjem 

igjen til Høften ). Muligt, at det førft var ved Denne Lejlighed, at 

den før omtalte Nedfættelfe af Bøderne fandt Sted, Dog er Det vi- 

meligere, at det ffede paa Rigsmodet i 1260, faaledes fom vi vvenfor 

have antaget *), da man fareft ffulde førmode, at han paa dette Thing 
i Bergen udeluffende har indffræntet fig til Foranftaltninger, Der frode 

i Forbindelfe med Toget, og med Rigsſthrelſen bans Fravær.  Uf Gejft- 

lige beftemte han fig fil at medtage ikke færre end tvende Biftopper, 

Gilbert af Hamar og Sborgils af Stavanger, Den forſte fittert fordi 

ban ved fine tidligere Forbindelfer å De vefilige Lande og overhoved ved 

fit Kjendffab til Forholdene der unde være meget nyttig; fremdeles 

Kanfteren, Sira Aſkatin, Ihorleif, Abbeden i Holms Klofter, famt flere 

Preſter, Klevfer og Munke.  Formvodentlig var Det efter Gilberté eget 

Andvagende, at han Den Gte Juni, under Udruftningerne, udftedte et 

Brev til alle Indbyggerne i Hamars Biffopsdømme, bvort ban paalagde 

dem at yde Deres Fiende ordentligt, og proftere Biftoppen hvad der fil 

fom ham, navnlig Ride-Skyds, idet ban indffærpede Sysjelmænd og 

haandgangne Mænd at underftøtte Biffoppens Ombudsmænd og firaffe 

de vrangvillige 3). Ligeledes var Det vel omtrent paa Denne Vid, at 

ban fendte Hallvard Guldffo anden Ganq til Island. 

Kongen beftemte at De erfarne Lendermænd Gaut Jonsføn paa 

Mel og Nikolas pan Gifte, Søn af Peter Paalsjon, der var Død om 

Vaaren 1254 3), ſkulde blive tilbage hos Magnus fom bans Raadgivere. 

Ellers fynes De flefte Lendermænd og øvrige anfeede Mænd at være 

hfevne med paa Toget. Det Skib, hvorpaa ban felv vilde fejle, heed 

Gbviftfuden 5); ban bavde, fom Det fynes, nvlig ladet det bygge i Ber- 

1) Haafon Haafonsjøns Saga Cay. 137. 

2) Ge ovenfor S. 200. 

3) Norges gl. Love, I. S. 462. De Principer, Kongen her udtaler om alle 

driftne Konger Forpligtelfe til at fremme Guds Buvdord med al den Magt, 

der er dem forlenet, og faaledes ogfaa med Henfyn til Tienden, ere ret merkelige. 

1) Haafon Haatonsføns Saga Cap. 282. Annalerne, ved 1254. 

5) At det heed Ghriftfuden, fres af de ist. Annaler S. 148. Der flaar udkryk— 

feligt (ved 1276): ,bet Skib, Kong Magnus faldte Chriſtſuden og fom huns 

=> sa 
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gen, og ganſke af Eeg; det var meget ſtort, med forgyldt Dragehoved, 

Hals og Hale. Han lod det nu ſatte i fuldfærdig Stand. Da ban 

var færdig Dermed, lagde ban med den ftørfte Deel af Flaaden ud 

til Eidsbaag, og began fig Derpaa felv tilbage til Byen, bvor ban endnu 

blev i nogle Dage; Derpaa fejlede ban ud til Herdle-VBær, bvor hele Flaa 

den famlede fig og ventede paa Vind, med Undtagelfe af nogle 

Skibsſtyrere, Der endnu iffe havde tilendebragt deres Udruftninger. 

Allerede førend ban forlod Bergen, bavde ban fendt Lendermændene 

Ragnvald Urka, Erling Ivarsfon, Den før omtalte Andres Nikolasſon, 

Hallvard Raud og flere andre forud med 8 Skibe, fornemmelig, fom 

det fones, for at underftøtte Kong Magnus i Man, og anfpore hans 

Iver. De faa imidlertid en Tidlang ftille yderſt ved Havet, uden at Funne 

faa Bind, faa at dDe i Virkeligheden fom fenere affted end Hovedflaaden. 

Men de ffyndte fig faa meget mere, Da De førft fil Bør. Ragnvald fom 

rigtiqnof med nogle Skibe iffe fænger end til Orknoerne, Da ban under- 

vejs paa Havet blev flilt fra De pvrige, men Disfe fejlede lige gjennem 

Dynraſt føndenfor Hjaltland, forbi VBarrø-Fjorden, og faa ikke Land, 

førend De fom forbi det fantaldte Suleffer, em nøgen Klippe et Stykke 

veftligt for Orfnøerne '), derfra føvrede de lige ind under Diurnes paa 

Skotlands nordveſtre Kvit, gjorde ber Landgang, brøde et Kaftell ned, hvis 

Bejætning tog Flugten, brændte fiden over 20 Gaarde, vg fortfatte 

derfra Sejladfen til Syderøerne, hvor De fandt Kong Maqnus. Dette 

var Den forſte Vaabenbedrift, fom i Denne Krig forefaldt franorft Side *). 

45. Kong Haafons Flaade og Dens Bemanding. Frygten i England for 

hans foreftagende Komme. 

Den Flaade, Kong Haafon nu havde faaet famlet i Herdle- Bar, 

maa have været overmaade vældig og prægtig at fer til. Sturla Thords- 

føn, fom rigtignok iffe felv faa Den famlet, men fom Dog man bave talt 

med Mange, der funde give Den meft levende VBeftrivelfe over Den, 

Jader Kong Haafon havde vefter vver Havet”. - Dette fan dog neppe for- 

ftaaes faaledes, fom at Maguus førft da ffulde have faldt det Ghriftfuden, og 

Haafon givet det et andet Navn.  Sandfynligviis er det gaaet af Stabelen, 

medens Magnus var i Bergen under Udruftningerne, faa at han da fom til at 

give det Navn, ligefom han tidligere paa Faderens Vegne, havde givet Kors- 

juden Navn. 

Barrø-Fjorden (iffe Tharo-Fjorden) ev den ftore Bugt eller Fjord paa Syd- 

veftfiden af Hjaltland, faaledes faldet efter Barrø eller Burra.  GSulefter 

fører endnu dette Navn (Svuli-Stkerry). Det omtales ogfaa i DVipl. Norv. 

II. S. 518 fom et Deportations-Sted. 

2) Haafon Haafonsføns Saga Cap. 318. 

— 
— 
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ffildrer den 1 et Digt, faldet Ravnsmaal, med glimrende Farver. „De 

fampdjerve Skarer“, figer ban, „ſogte Den herlige, tapre Konge lige fra Finn- 

bygderne, medens Jordbeltets (Havets) Vover bare hans jejrfæle Stib heelt 

fra Gøta-Elven; ingen Fyrſte fan pan eet Sted flere Hærmænd famlede; 

den ædle Konge funde lukke Landenes Udftrande med Hærffibe og 

Skjolde. Oges Ild (Guldet) ftraalede paa den navnfundige Herffer fra 

De til at flride over Havets Bølger afvettede Soheſte; Sverdenes altid 

Itvaalende Sol ffinnede fra De prægtige Studer om den vife Sejrvinder“. 

Og fenere heder Det om Sejladfen, da den prægtige Flaade føred ud paa 

Havet: ,Guldet ftraalede mod den Hare Himmel af de blanke, om Ski— 

bene fæftede Skjolde; Den gavmilde Fyrftes Skibsflokkes Ferd over Hab— 

ftrømmene lignede Lyn”). Maa man nu end vegne noget fra, og ſkribe 

det paa Det bejtravende Digterfproqs Meqning, far er Dog far meget 

uden for al Fvivl, at Udruftningen bar været overordentlig ſtor og præg- 

tig. Hvor mange Stibe Kongen førte fra Norge, Viges ikke, men fenere 

berettes Det, at Da bele Flaaden var famlet i Syderøerne, udgjørde Den 

paa Det andet Hundrede af Skibe, altfaa flere end 120, og Dertil De 

flefte ftore og vel bemandede *). Vel forholdt det fig neppe faaledes, fom 

det etfteds figes, at denne Flaade ſkulde være frørre og vældigere end 

nogen anden, Der var udgaaen fra Morge, bi Den Flaade, fom Kong 

Harald Sigurdsſon førte til England, maa Dog bave været ſtorre, fiden 

den udgjorde 240 Skibe foruden Smaajffuder og Svansportffibe; men 

dDerimod tør det vel bænde fig, at Kong Haakons Sfibe i Gjennemfnit 

vare ftørre og fterfere bemandede end Haralds. Den ſkotſke Hiſtorieſkri— 

ver Fordun, Der plejer at være meget nøjagtig I fine Beretninger fra 

denne Fid, angiver Antallet af Hanfons Skit: til 160, og Krigernes 

Antal til 200003). — Denne UAngivelfe femmer godt med Sagaens, og 

er Derfor filfert vigtig; men Derved fommer i Gjennemfnit 125 Mand 

paa bvert Skib, bvilfet maa anfees fom en ufædvanlig fler Bemanding, 

naar man tager i Betragtning, at mange af Sfibene vare Ledingsføive. 

Folfeftorfen var altfan denne Gang omtrent lige faa ffor fom par Kong 

Haralds Tog, fun var Skibenes Untal noget mindre*). Og å alle 

Fald var Udruftningen faa vældig, at den neppe fynes at flaa i noget 

1) Haafon Haafonsføns Saga Cap. 318, 319. 

2) Haafon Haafonsføns Saga Cap. 319. 

3) Fordun, X. 15. (Il. S 97). , Rex Aco Norvegiæ venit apud Novum 

castrum de Are cum piraticis suis navibus octies viginti, habentibus 

intra se viginti millia hominum belligerorum. Antallet 160 er nefop 

g ind paa det andet Hundrede”, fom Gagaen figer. 

Jofr. ovf. IL. S. 322. 4 
— 
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vet Forbold til Krigens Aarſag og angibne Henfigt; man fan vanffelig 

værge fig mod den Formodning, at der ogſaa flak dybere, mere omfattende 

Planer derunder. Den Opfordring, fom vi i det følgende ville fee at 

Irerne føde udgan til Kong Haafon om Hjelp mod Cnglænderne, og den 
Beredvillighed, bvormed Kong Haakon fyrtede til Deres Bøn, og maaſkee, 
bvis Omftændigbederne havde føjet fig ſaaledes, virkelig bavde opfyldt 

den, vretfærdiggjør Formodningen. Heller ikke var man lidet ængfilig i 

Gngland, da Det rygtedes, at Kong Haafons mægtige Flaade fnart var 

i Bente. Man var flet ikke fitfer paa, om iffe Uvejret ogſaa kunde 

vende fig mod de engelffe Befiddelffer, og vel fornemmelig mod Irland. 

Wngſtligheden overdrev Faren. I et Brev, fom en vis N. af Mevill, 

der ganſke nylig var udnævnt til Befalingsmand nordenfor Trent, 

føre til Kongens Kanfler omtrent paa denne Tid, beder han indftændigt 

om at Der maatte blive gjort UdDveje til De fornødne Penge til forfvar- 

fig Bevogtning af De bam anbetroede Diſtricter og Slotte, navnlig Vam- 

borough; Det figes nemlig for vift, føriver ban, at baade Kongen af 

Danmark og Kongen af Norge have landet ved de ffotffe Der med en 

bær Mængde Sfibe, og man veed ikke, bvor De agte fig ben, faa at vi 

paa De Kanter have Fare at befrygte *). Dette var fandfynligviis føre- 

vet endnu før Kong Haafons virfelige Unfomft, men fort efter at Kong 

Duggall bavde udfpredt Rygtet om at ban var i Vente; og man feer 

heraf noffom, i bvilfen ængftlig Spænding Beboerne af De nærmefte 

Gane i England befandt fig. De norffe Krigers Forventning om Sejr, 

Wre og Bvotte bar vel i famme Forhold været levende. Der gives 

endnu en Folfevife om Dette Fog, Der vel i fin nærværende Skikkelſe 

fones at være optegnet i Danmarf, men fom Dog bærer umisfjendelige 

Tegn paa at være bleven til i Norge, og visfelig ſtrar efter Fogets 

Ende *), da Smerten over de fluffede Forventninger endnu var levende, 

!) Rymeri foedera I. &. 429. Dagen angives iffe, faaledes fan man iffe vel 

vide, om Brevet er firevet før eller efter Haafons Anfomft. Thi den Om- 

ftændighed, at det omtaler Kong Haafon fom anfommen, gjør her intet til 

Sagen; man feer tydeligt, at der her fun meddeles et løft Nygte. 

?) Bifen findes hos Andr. Vedel, der figer i Forordet, at den , haver været bru- 

gelig her i Riget" hvilfet vel maa betyde Danmarf, ffjønt han vel ogſaa 
fan have meent Norge og Danmarf tilfammen. Muligt, at han har faset 
Afſtriften fra Norge, og i faa Fald rimeligvis fra Thelemarfen, hvor viste 

Bifer høre hjemme. At den oprindelig er forfattet i Norge, fee af em Mængde 

Omftændigheder, men fornemmelig af en Linje i Str. 13, hvordet heder: „her 

er feger mader i vorum (Iæd vore) Ferd” (bd. e. her er feigr mar i vårri 

ferd); hvilfet er paa det nærmefte reent norſt, og funde iffe engang paa Haa- 

fons Tid være førevet i Danmark. Ut Viſen er famtidig med Kong Haafon, 

fees af Begyndeljen: ,Det er nu feet udi vor Tid”. De Forvarfler, fom 

anføres, den Omftændelighed, hvormed der dvyæles ved em enkelt, ellers ube- 

fjendt Mand, Olaf Arnfinnsſen, død ombord, famt endelig endog de enfelte 
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faa at der gaar en førgelig Jone gjennem det hele, men man føler dog, 
at det netop er i Denne førgelige Done at Stuffelfen giver fig Luft, og 
at Hæren, i hvis Midte Vifen rimeligvis er bleven til, drog ud fra 
Norge med de meft glimrende Forhaabninger og i den gladefte Stemning. 
Om Kilrybningenne beder Det i Vifen: 

Byder han (Kong Haafon) ud vver Norges Rige 
Saa mangen velbyrdig Mand, 

Baade med Skib og Berje qud, 
Han agter fig til Sføtland. 

Byder ban ud over Norge faa vide 

Saa mange fom Sverd funde bære, 

Var nogen iblandt fom mindre var, 

Han havde Lov bjemme at være. 

Og om Udfejlingen fra Bergen figes Der 

Gag lagde de ud fra Bergens By, 

Og ud fra Berger Bro, 

Gilfefejl var lagen til Raa 

Og under var Bonetten blaa "). 

De lagde ud fra Bergens By, 

Og ud af Vaagen faa filde. 

Og alt det Folk paa Bryggen ſad, 

Saa modige Jaarer De fælde. 

Paa Kongens Stv ſkal der fær bave været udføgte Folk, 

ligeføom der og var mange anfeede Mænd. Sagaen opregner De for- 

nemfte af dem, men da flere bhverfen før eller fenere nævnes, vg 

man faaledes ikke fjender videre til Dem, anſee vi Det unødvendigt, ber 

at meddele den førre Navnelifte. Vi nævne fun enkelte af De mere be 

fjendte Bit HET Forrummet vare Abbed Thorleif, Kanſler Aſkatin med 

— — der findes, f. Gr. at Flaaden ffulde være kommen forbi Lin— 

Degnes, vijer at Forfatteren eller Forfatterne have været mindre dannede, 

menige Folk, der ifte havde noget Overblif over det hele, men meft lagde 

Merke til Enfelthederne, eller med andre Ord, at Vifen ganjte ſparer til lignende 

Goldatervifer, digtede af menige Krigere, i vor Tid, Men derfor affpejler den 

vel og faa meget bedre den almindelige Stemning. Af den før omtalte Om- 

ftændighed, at Flaaden figes at fomme forbi Lindesnes, hvor dog Dyrnes maa 

være meent (je nedenfor), ffuldbe man flutte at Forfatteren eller Forfatterne 

hørte hjemme paa Øftlandet, rimeligviis i Thelemarfen, og ej regnede det faa 

nøje med Geograften 

1) Dette er misforftaaet i de danffe Udgaver, der have ,og under var Bone 

det blaa”. 

*) Fortegnelfen findes i Haafon Haafonsføns Saqa Gap. 319. Da det for Re- 
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flere Gejſtlige, Stallaren Aslak Gus, ov. fl.; i Krapperummet Sighvat 

Bodvarsjøn, Fborgils Skardes Broder, Der deeltog i Toget og ſtod i 

megen Yndeft hos Kongen, Grit, Kong Duggalls Søn, bvilfen vi for 

hen bave omtalt, Hoſkuld Oddsſon, der nævnes I Det følgende fom en 

temmelig bøjfbeteoet Mand, famt fleve Hivdmænd; i Det fantaldte Tredje— 

rum Lendermanden Brynjulf Jonsſon og Febirden Andres Piytt, for- 

uden flere af Kongens Herbergsmænd; i Stavnen vare flere Stutilfvei- 

ner. I Gjennemfnit var der fire Mænd i bvert Halvrum; bvis altfan 

Sfibet, fom man maa formode, var en FIredivefesje, eller mindſt en 

Femogtyvefesje, bliver Antallet af Folk i De egentlige Aare-Rum benved 

240, bvortil tomme De, der var udDenfor Aare-Rummene; altfar var 

Befætningen vel i det hele over 300 Mand. De Lendermænd, fom 

fejtede affted i Folge med Kongen, vare foruden Undres Plytt og Bryn- 

julf Jonsføn, Finn Gautsjøn pan Mel, Erling Alfsſon paa Thornberg, 

Svfterføn af Hertug Skule, Grend Maude, Baard i Heftbø, Eilif i 

Nauftdal, Andres Vott, Agmund Krøfedans, og fandfynligviis flere. 

(Erling Ivarsſon, Undres Nikolasſon, Hallvard Naud og Magnvald 

Urka vare, fom Det ovenfor er nævnt, afjejlede nogle Dage før; Jon 

Drottning, Kolbein Aslafsjøn, Nikolas Fart og flere vare endnu ikke 

færdige, og laa tilbage i Bergen, men Da De førft fom afjted, fivrede 

De lige mod Beft og fik Derfor et Forfpring for Kongen, faa at de 

endog fom fammen med De førft affendte. Nikolas Jart faa ikke engang 

Land, førend ban fom til Ljodbuus, og blev fiden i Folge med bine; 

De øvrige fliltes fra Dem under Sejladſen ).  Orfnsernes Jarl, Maq- 

nus Gilbertsjøn, var, fom vi tidligere bave omtalt, paa Denne Tid bos 

Kongen; ban gjorde Følge med ham, og Kongen havde ffjentet ham et 

godt Langffib. Dette fynes at vife, at Forftaaelfen mellem ban og 

Kongen var faa god fom man funde pnffe fig Den. 

46. Kong Haafons Ufrejfe fra Norge, Unfomft til Sføtland, og Krigsbe— 

Drifter ved Cantire og Bute. 

Tre Nætter før Seljumannavafa, altfan Den Ste Iuli?), fejlede 

ften figes, at det fun var udvalgte Folk, fom befandt fig ombord paa Kon 

gens Sfib, fan man vel antage at denne Lifte indeholder, hvad der kunde 

falves Blomften af Norges daværende Ariftofrati, i det mindfte dets yngre 

og midlere Generation. Derfor blive disfe Navne altid af Vigtighed. 

1) Haafon Haafonsføns Saqa Gap. 318, 319. 

?) Gaaledes Flatøbogen. De øvrige have tre Nætter efter Seljumannavafa 
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Kong Haafon ud fra Herdle-VBær med Størttedelen af fin Flaade. Vin— 

den var gunftig, Vejret fmuit, og Flaaden, figes Det, glimrende at fee 

til. Efter to Dages Sejlads naaede allerede de flefte af Skibene Hjalt- 

fand ) hvor Haaton blev liggende næften 14 Dage i Breidg-Sund 

(Bresjafund ved Lerwick), meit, fom man maa antage, for at oppebie 

de Skibe, føm enten vare blevne efter, eller under Sejladfen havde fjer- 

net fig fra Hovedflaaden, dog bar ban vel ogſaa forfterfet fig med Folt 

og Sfibe fra Hjaltland. — Her i Breidøfund fom Ion Langlivsføn til 
ham fra Svderøerne, og medbragte vimeligviis de i Sejladfen gjennem 

bine Farvande fyndige Mænd, fom han frulde hente. Han bragte ogſaa 

Kongen Den Gfterretning, at Eogan af Argyll nu havde fliftet Sind og 

foret Den ftotffe Konge Troſkab. Eogan bavde, fom vi vide, allerede 

fænge baft Dette i Sinde, men Kongen vilde dog ikke tro Det, førend 

ban felv overbevifte fig Derom. Fra Breidøjund fejlede Kongen fyd over 

Dynrajt til Orfneerne, bvor ban lagde fig med Flaaden i Ellidavik, 

Det nuværende Elwick, paa Hjalpandesø (Shapensey) lige over for Kir- 

fevaag *). Her blev ban igjen liggende i nogle Dage, og holdt et 

Krigsraad om, hvorledes Angrebet pan Skotland ſkulde indrettes. Hans 

Plan var at Dele Hæren i fo Dele, og firar fende Den ene mindre, 

for ftørfte Delen beftaaende af Ledingsfolt, til Breidafjorden (Moravfirthb) 

for at berje paa Øftfiden af Stotland, medens ban felv med Den førre 

oppebiede De endnu ikke anfomne Stibe, før med Disje, De øvrige Stor- 

ftibe, og Orknoingernes Stibe, at Drage til Syderøerne. Men da dette blev 

befjendtgjort for Mængden, erflærede Bønderne og Ledingsfolfene, at de 

ingenfteds vilde fare, uden at Kongen var med. Og ftørre var iffe 

bans Myndigbed over Dem, end at ban maatte føje fig Derefter, far at 

altfaa Den viſtnok iffe ilde betæntkte Plan ganffe blev opgiven. Saadant 

fom dette var Skyggeſiden ved Ledingsvæfenet. Det frelfte den ſtotſke 

Konge fra en ftor Fare. St. Olafs Dag (29de Juli) indtraf I Dette 
Aar paa en Søndag; Kongen lod i den Anledning holde byjtidelig Mesje 

i et paa Land opflaaet Felt, og bevertede fiden Almuen ombord paa fit 

Skib. Medens han lag ber, indtraf Ragnvald Urfa, Der, fom det for— 

ben er omtalt, var bleven flilt fra fit øvrige Følge undertejs fra Norge, 

1) Det Sagn, Bifen meddeler, om at Sfibet under gunftig Vind frulde have 

ftaaet frille, fordi der var fejg Mand ombord, fynes, fom det paa fit Sted 

ffal vifes, at angaa Nejjen fra Syderserne til Orfnøerne, ſtjont Lindesnes 

nævnes i Forbindelfe dermed. 

2) Elwick ligger paa Sydveftfiden af Shapensey, omtrent een norff Mil fra 

Kirfevaag. Man fan iffe fee lige ind i Vigen fra Kirfevaag, da et Nes 

(Garnefö) ligger imellem, dog feer man tydeligt Taarnet paa dem nye, ftore 
Herregaard, fom den nuvvrende Gjer, Mr. Balfour, har opført der. 
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og var fommen ind til en af De ydre Øer blandt Orønøerne. Han 
blev nu i Følge med Kongen, der firar efter Olafsdagen fejlede fra Elli- 

Davik forbi Dyrnesmulen til Ragnvadss, bvor ban lagde fig i Nagn- 

valdsvaag '), og atter blev liggende i nogle Dage, nemlig til St. Lau- 

rentit Dag eller 10de Auguſt. Deels lader det til at han vilde oppebie 

at Orfnøingerne bleve færdige med Deres Udruftninger, deels vilde ban 

ogfaa udftrive Contributioner af Katnefingerne, Der ved at underfafte fig 

Kong Alerander og ftille bam Gifler havde viift fig fiendtligt findede mod 

Nordmændene. Han fendte Folk over til Katanes og lod Indbyggerne 

vide, at ban herved paalagde Dem at yde en GContribution, Der neppe 

var ubetydelig; underkaftede De fig den og udredede Den, ſkulde de nyde 

Fred, bvis ikke, maatte De vente at fee fit Land berjet.  Katnefingerne 

vedtoge ſtrar Udredeffen, og Kong Haafon beftiffede Mænd til at mod- 

tage Det forlangte, Der vel hovedſageligt beftod i Kvæg og anden Provi- 

ant. Man fan neppe entage, at Dette ffede, uden at Kongen bavde raad- 

ført fig med Deres forrige Herre Magnus Jarl, altfaa med dennes Sam- 

tyffe eller efter bans Ønffe. Jarlen var vel ogfaa ærgerlig paa Katne- 

fingerne, fordi De bavde fat deres Underfaatspligt mod den ſkotſke Konge 

højere end Deres Forpligtelfer til ham. Imidlertid bavde de Dog neppe 

tæntt faa meget paa Pligt eller Hengivenbed, fom fun paa at bøje fig 

for Overmagten; det famme var Filfældet nu, og man maa bøjligt be- 

flage de ftaffels Folk, der faaledes fom til at ligge mellem to fiendt- 

fige Magter, og fun havde Valget mellem enten at Frænfe deres Un- 

derfaatsforbold til deres egentlige Landsberre, Kongen, eller at lægge fig 

ud med deres umiddelbare Overherre, Jarlen. Af den Omſtandighed, 

at De nu havde givet efter for Den bydende Nødvendigded, og ene og 

alene føgt at frelfe deres Land fra at berjes og brændes, og fig felv 

fra Misbandlinger, ved at udrede Gontributionen til Norges Konge, 

tog Kong Alerander fiden Anledning til at fende dem en Hær paa Hal- 

fen, og aftvinge Dem foære Bøder, fom det i Det følgende vil ſees. 

Medens Kong Haafon laa i Ragnvaldsvaag, indtraf en Solførmørkelfe, 

af Det faafaldte ringformige Slag; nyere Beregninger bave vitft, at 

denne Formørkelje indtraf den 5te Uuguft 1263 omkring Kl. 1, 24 Mi- 

nutter E. M., og netop var ringformig i Strøget om MRagnvaldsvaag *). 

1) Ragnvaldsvaag ligger vaa Veftfiden af Ragnvalds, det nuværende South— 

Ronaldsey, firar indenfor Hora, det gamle Haugseid, befjendt af Thorfinn 

Haufafljuvs Gravhøj. 

?) Se Archæol, Scot. I. S. 363, 364, jvfr. Formørfelfes-Tabellen i Vart de 

vérifier les dates. 

Mund. Det norffe Folks Hiftorie. IV 26 
pr 
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Dette ev et af De mange VBidnesbyrd om, hvor nøjagtig Kong Haafons 

Saga er, og det tjener tillige til, om Det ffulde behøves, at bortfjerne 

enhver Skygge af Uvished om Maret, hvortil Haafons Tog føal ben- 

føres. St. Laurentit Dag (10de Auguſt) fejlede Haafon fra Ragn— 
valdsvaag. Han havde nu hørt, at Jon Drottning og Kolbein Aflaks- 

føn vare fomne til Syderøerne med de Skibe, der ved hans Ufrejfe fra 

Herdle-VBær endnu laa tilbage i Bergen. Det var maaffer denne Efter— 

retning, i Forbindelfe med hvad ban hørte om Eogans Frafald, der 

beftemte ham til at ſkynde fig videre, tbi Orfnsingerne vare endnu ikke 

færdige med Deres Udruftninger, og ban bød Derfor Dem, faavel fom 

Jarlen, at fomme efter fnareft muligt. Vinden maa bave været 

færdeles god, tbi endnu famme Dag fejlede Kongen forbi Hvarv, 

det nuværende Cap Wrath, Skotlands nordveſtlige Spidfe, vg lagde 

om Aftenen ind i en Havn, fom vore Forfædre faldte Halsøvit 

eller Asleifarvik, og fom vimeligviis er en af Dde flere mindre Bugter 

føndenfor Cap Wrath '). Derfra fejlede ban den følgende Dag over 

til Ljodbuus (Lewis), og fiden, vimeligviis Dagen derefter (12te Auguſt) 

til Raunøerne (Nona og Raasa) oſtenfor Skye, famt ind i Stidfund, 

d. e. Sundet mellem Skye og Faftlandet, hvor han lagde fig ved en li- 

Den Holme, faldet Kerlingarftein, eller, fom Den nu foldes, Caillead- 

ftøne >). Her fom Kong Magnus af Man til bam, i Følge med De ovenfor 

omtalte Høvdinger Erling Ivarsføn, Undres Nifolasjøn, Hallvard Raud 

og Nifolas Fart. Fra GStidfund ftyrede Kongen til Mvlarfund, eller 

Sundet mellem Mull og Morven. Undervejs mødte ban Kong Duggall, 

Der fom paa en letfejlende Skude og bad Kongen føynde fig efter ban 

faa burtigt fom muligt. Duggall førte Flaaden til Kjarbarø (Kerrera), 
hvor Den Styrke, ban havde famlet fra Svderøerne, lag. Her var faa- 

fedes den hele ftore Flaade forfamlet, og Det er nu, at Sagaens Forfat- 

ter anflaar Den til ind paa det andet Hundrede for Det mefte ſtore og 

vel bemandede Skibe, eller, fom den ſkotſke Hiftorieffriver angiver Antal— 

fet, et bundrede og ferti Krigsfartøjer. 

Imidlertid undlod den frotffe Konge eller Regjering ikke at treffe For- 

fvar8-Anftalter. — Befætningerne 1 flere Borge eller Slotte, bvor man 

1) Et GStyfte føndenfor Cap Wrath, der af Gaelerne fynes at være faldet Parph, 

er der en Fjord faldet Loch Alsynt, Dev ej maa forverles med den ſtrax føn- 

denfor liggende Indfø, Loch Asfynt; af dette Alſynt funde nof Halsø-Vif være 

en norvagiferende Fordrejelfe. 

2) Ordet cailleach betyder paa Gaelift en Kjærling, gammel Kvinde. Indlobet 
til Gtidfund, mellem Øen Skye og Lodalfh, kaldes Kyle-Haken, hvilfet Navn 
af nogle antages at være en Levning fra Kong Haafons Tog, fom om Sun- 
det ſtulde have været Faldet Haafonskilen. Dette er dog ikfe fandfynligt. 
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fornemmelig funde vente Angreb af Fienden, bleve forftertede, Fæftnings- 

verferne iftandfatte og WVaabenforraadet forøget, fom i Invernefs ved 

Moravfjorden og i Ayr og Wigtoun paa den fydveftlige Kant af Lan- 

Det; endog Stirling, frjønt det ligger paa Øftfiden, blev itte forfømt, 

da Landet ber paa Denne Kant fun er fmalt over fra Veftfiden. Der blev 

og, fom Det fader, i Haft famlet og bygget Fartøjer. Slottet ved Ayr 

fynes ifær at have været Hovedpunktet for Udruftningerne. Her blev 

Der bygget Skibe, en beef Deel Levnetsmidler indkjøbte, eller uden videre 

tagne fra Indbyggerne å Omeqnen, for fiden at erftatte dem; Der blev 

bygget Kaftemaffiner og ftøbt flere hundrede Kaſtebolter, ligeſom der og 

blev boldt ftadigt Udkig efter de norffe Skibe Y. Merkeligt nok, væg- 

rede Borgerne i Avr fig ved at gjøre Fjenefte i Caftellet, da Sheriffen, 

alter Jarl af Mentethb, anmodede dem derom efter Kongens egen Be- 

faling. Han maatte melde tilbage, at de flet ikke vare at formaa dertil, 

og I Deres Sted leje 120 Krigere 2). - Dette ev faa meget merkeligere, 

fom Staden af Kong Aleranders Farfader Villjam bavde fanet Land- 

ftrætninger overdragne paa Det udtryffelige Vilkaar, at de ſkulde forfvare 

Caſtellet. Men enten bar nu Borgernes Frygt for den vældige norſke Flaade 

1) Se den før omtalte Chamberlains Rolls, eiterede i Archæol, Scot. U. S. 

389, 390, 391. Her heder det i Negnffabet fra Alerander Cumyn, Jarl af 

Buchard, Baliv af Jnvery (fandfynligviis Invernefö): Item for Mad til 

tjeneftegjørende Krigere (servientes, d. e. sergeants), garnifonerende paa 

Slottet, efter Kongens VBefaling, i fer Veaaneder, paa den Tid, da Norges 

Konge var her, 104 SH. Samme Jarl af Buchan var ogfan Sheriff i Wig— 

toun; i hans Regnffab, Slottet her vedfommende, opføres 40 ME. til Repa- 

ration af Slottet, hvorhos Kongen eftergiver 10 Mir. af Reguffabet, for at 

Arbejdet faa meget fnarere fan fuldføres, i Anledning af den norſke Konges 

Komme. 3 John Lambertons, Sheriffen i Stirlings, Reguffab, ſtaar der: 

„Item til Folf, der holdt Vagt i Slottet paa den Tid, da Norges Konge var 
paa de Kanter, 35 SH. 6 Pence”. I Sheriffen af Ayrs, Walter Jarl af 

Menteths Reguffab for 1263: , Til de Udfendinger, der udfpejdede den norffe 

Konges Bevægelfer, 3 Gange, 24 SH. 8 Pence". Ligeledes anholder Jarlen 

om Nefufton af 60 Pd. 15 SH. 8 Vence, udlagte til at bygge Skibe ved 

Ayr, og 7 Mk. i Udlæg for at have ladet fjære 200 Uarer; til 4 Mand, deri 

23 Uger pasfede paa Kongens Skibe, opføres 16 Sh. 9 VP. Af Levnets- 

midler paa Slottet fres at være fjøbt Salt før 20 SH, 10 ,celdræt Havre- 

meel for 10 Pd., 6 ,celdræ* Korn for 9 Pd. 3 Sh.; ligeledes opføres 18 

Bd. 16 SH. 5 Penee i Gritatning til endeel Folk fra Kyle og Carrif, fra 

hvem man havde taget Kvæg, og fom havde indeholdt dette Belob af den 
Landffyld, de havde at yde fra Mortensmesfe, fremdeles for 46 Stykker 

Kvæg, tagne til Kongens Fjenefte ved Breweweill, 9 Pd. 4 Sh. altfaa dog 

fun 4 SH. pr. Stykke. 

2) GSammeftedé, S. 389. Jarlen anholdt om Nefufton af Udlæg, han hovde 

haft til de 120 Soldater, dog ſaaledes, at Borgerne, om muligt, frulde nødes 

til at betale det. 4 
20 
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været faa ſtor, at De ej faa fin Frelfe i andet end at afbolde fig fra 

alle fiendtlige Demonftrationer, eller de maa bave beldet til det mod den 

ftotffe Konge, eller rettere hans Omgivelfer, fiendtligt ftemte Parti. Der 

gif endog fenere det Saqn, at endel misfornøjede ffotffe Stormænd 

ftulde bemmelig bave tifffrevet Kong Haafon, og bedet ham fomme til 

Skotland, føvende at de ſkulde bjelpe bam mod deres egen Konge. For— 

dun, Der beretter Detfe, erflærer Det for mindre fandfynligt, men et an- 

det Sagn, den famme Sag angaaende, fom ban ligeledes anfører og 

erflærer for fandfynligere, er, fom Det i det følgende ſtal vifes, endnu 

fangt mindre vimeligt, og firar derefter figer han Dog, at Der visfelig ga— 

pes flere af Grændfeboerne, Der ſkreve til Haafon, og opbidfede ham mod 

deres vette Herre )Y. Maar man overvejer, hvor ffarpt de føotffe Mag— 

nat-Partier vare udprægede, hvor fiendtligt De frode over for binanden, 

og bvor liden Samvittighed de gjorde fig af at begynde Borgerkrig, er 
det iffe det mindjfte underligt, om De Misfornøjede paa Denne Tid føulde 

have villet benytte fig af Kong Haafons Nærværelfe i Spidfen for en 

vældig Hær til at funne fyrte Deres Modftandere, og at De ogſaa bave 

haft Filbængere blandt Borgerne i de enkelte Byer. Senere feer man 

fignende Splittelfer mellem Magnaterne endog under Wallaces og Bruces 
Fribedskrige. Og fornemmelig maatte flere af Smaaberrerne i Den veft- 

fige Deel af Landet funne gjøre Regning paa, ved Kong Haakons Hjelp, 

at erbverve enten fuldfommen Uafbængigbed af Den føotffe Krone, eller 

ftørre Frihed end Kong Alerander var tilfinds at ville tilftaa Dem. Saa— 

fedes nævnes Der udtryffeligt tvende Høvdinger, fandfvnligviis af Su- 

marlides Et, Angus Mac Donald, Herre til Ila og en Deel af Can- 

tire, og Murcdard, Herre til en anden Deel af Cantive, fra bvilke det 

anfanes nødvendigt at tage Deres Sønner fom Gifler, for Derved, fom 

man baabede, at fitre fig deres Froffab, hvilket dog ikke Iyffedes *). Li- 

gefedeg var der en Nuaidhri, der paaftod at have Arveret til Øen Bute, 

og fom allerede tidligere bavde grebet til Vaaben og Dræbt mangen 

Mand, fom der figes, bvorfor han var bleven erklaret fredløs i Skot— 

1) Fordun, Gap. 16, 17 (I. S. 99, 101) jvfr. Wyntoun VIT, 215, fag. 

1) Ge Chamberlains Rolls, 1. c. &. 367. J Jarlen af Mentethé Regnffaber 

mellem Aarene 1263 og 1266 opføres „til Udgift i Anledning af Angus Macdon- 

alds Gøn, fom Gisfel, i 26 Uger, tilligemed hans Amme og en anden Vige, 

79 SH. 10 Vence, og i E. af Montealto (Mouatt), Sheriffen i Forfard's 

Regnſtab for 1264: ,til Udgifter for Murdjards Søn, i 24 Uger, 21 SH. 

Det er tydeligt nok af be 23 og 26 Uger, der flemme med den Å de fore 

gaaende Regnſtaber omtalte Krigstid, at her iffe figtes til Tiden efter disſe 
Høvdingers nye Underfaftelfe i 1264, men til Tiden fra Midten af Auguit, 

da Kong Haafon laa med den nmorffe Flaade paa disſe Kanter. 
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fand. Han indfandt fig bos Kong Haafon, med fine to Brødre, gif ham til 

Haande, og fvor ham Troſkabs-Eed. Man fan faaledes neppe tvitle paa, 

at i Det mindfte ban var en af bine Misfornøjede, Der harde tilffrevet Haafon. 

Hvo veed Derfor, om iffe Maqnus Jarl, føm oven antydet, fan have været 

Oterbringeren af flere fandanne Breve? De diplomatiffe Forhandlinger 

og øvrige Brevverlinger, Der gif forud for Foget eller drepes famtidigt 

Dermed, berøres fun vderft fparfomt og overfladift faavel 1 vor Saga 

fom i de ſtotſke Kildeftrifter, Der begge bovedfageligt dvæle ved De blotte 

ydre Begivenbeder, og da Actſtykkerne felv for itørfte Delen ere tabte, 

funne vi ber fun gjette os frem efter enkelte Vinf og Antydninger. 

Vi erfare fremdeles, at den føotfie Konge, eller bans Befalings- 

mænd paa Disfe Kanter havde bemægtiget fig Øerne Arran, Bot (Bute), 

og lagt Befætning i Rothſay Slot, famt maaffee ogſaa, faa vidt man fan 

ffjønne, i en af Borgene fydligt paa Cantire, fandfynligviis Dona— 

vert '). — Dette var Dog rimeligviis allerede føeet famtidigt med Ddet 

oven nævnte Angreb paa Søye i Aaret forud. 

Fra Kjarbarø gjorde Kong Haafon fine Dispofitioner til at Fiendt- 

ligbederne famtidigt funde begynde paa flere Steder. Han fod 50 Sfibe 

under Kongerne Duggall og Magnus, Brynjulf Jonsføn, Ragnvald Urfa, 

Andres Pott, Agmund Krøfedans og Vigleif Provfteføn gaa til det nær lig— 

gende Cantire-Eid, for at herje Der; femten Skibe fendte han under Erlend 

Raud, Andres Nifolasføn, Simon Stutt, Ivar Unge og Guthorm Sy— 

deroing fønden om Cantire til Bute, for at indtage Denne Ø; ſelv Drog han 

med den øvrige Deel fyd til Gudø (Gigha) ſtrax veftenfor Cantire, og 

fagde fig Der, uden endnu, fom Det lader, felv at foretage noget, men fun 

for Det førfte oppebiende, bvad Virfning bine Ungreb vide bare. Det 

ev umisfjendeligt, at hans Henfigt med at lade biin ffore Styrke gaa til 

(Santive-Gidet, for at herje baade der og vimeligvits i de nærmefte Egne 

af Knapdale, fornemmelig var at indjage De oven nævnte Herrer af Can- 

tire Stræf, og tvinge dem til Underfaftelfe; derforuden haabede han vel 

at Eogan af Argyll, hvis Befiddelfer i Lorn fødte lige til disfe Cane, 

Derved føulde bringes til at indtræde I fit gamle Lydighedsforhold under 

Norges Krone. Eogan indfandt fig ogſaa virkelig hos Kongen, efter 

førft at bave begivet fig ombord pan Biſkop Fhorgils's Skit, og fand- 

ſynligviis fiillet fig under hans Varetægt; men det var fun for at op- 

fige Kongen fin Lydighed, og bede bam tage de Forleninger, ban havde givet 

ham, tilbage, Da han nu bavde fvoret Kong Alexander Troſkabs-Eed. 

Haafon bad bam betænte fig, og beholdt bam endog hos fig en Stund, 

i Haab om at funne faa bam omftemt, men forgjeves. Eogan fagde at 

) Borgens Navn angives iffe i Haafon Haafonsjøns Saga, Cay. 320, 326, 

men Donaverty (egentlig Dunabardyn) fom den fydligfte af Borgene paa 
Gantire, er vel ogfaa den, Der her menes. 
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han nu havde ftørre Forleninger af Sfotlands, end af Norges Krone, 

og Derfor gjerne gav Slip paa de fidfte, over hvilte han bad Kong Haa- 

kon forføje efter Behag. Flere føgte at lægge til værste for bam hos 

Kongen, men Dette nvttede dem Dog ikke, tbi ban maatte erkjende, at 

Gogan i det mindfte bandlede aabent vg vedeligt, og efter De Tiders 

Maade at bedømme Forholdene paa ganſke havde Retten paa fin Side. 

Derimod fom der Bud fra Kong Duggall, at Murdard og Angus i 
Gantire havde ladet ham melde, at de vilde underfafte fig Kong Haafon 

og opgive ham Deres Befiddelfer, derſom Disfe maatte blive forffaanede før 

Plyndring. — Kongen fød fvare, at han føulde indſtille Plyndringen til 

næfte Dags Middag, men inden den Tid maatte de perfonligt have frem- 

ftillet fig. De fom allerede den følgende Morgen, overgave bam Deres 

Lande, fvore bam Froffabseed, og ftillede ham Gifler, hvorimod han lo— 

vede Dem at De ſkulde blive indefluttede med i Fredstractaten, om en ſaa— 

Dan fom i Stand med den ſkotſke Konge 1). Dette var nødvendigt, fordi 

det ellers vilde gaa ud over deres Sønner, fom De bavde fiillet den 

ffotffe Konge til Gifler; denne Omftændighed var vel ogſaa Varfag i, 

at De biede til det vderfte, førend de gjørde noget Skridt til at under- 

fafte fig Kong Haafon. Kongen tilbagegav Angus Ila, men fom norft 

gen, Murchard beholdt fandfynligviis fin Deel af Cantive. Dog flap 

de, eller deres Undergitne, ikke for en foær Contvibution, nemlig af 1200 

Stykker Kvæg, og desuden havde endeel af De Skarer, Der vare fendte 

til Gjdet for at berje, virkelig begyndt Fiendtligheder, brændt de nære 

mefte Bygder, og Dræbt nogle Folk: De vilde juft til at herje i Ho— 

vedbygden, da der fom Bud fra Kongen om at De ſkulde holde inde med 

Fiendtlighederne, paa Grund af at Landsherrerne nu havde underkaftet 

fig. De vovede ikke andet end at adlyde, men ytrede dog megen Misngje 

med, faaledes at berøves Udfigten til at vinde vigt Bytte. Det Bytte, 

de havde vundet, bragte De ombord, og ſtodte fiden til Hovedflaaden ved 

Gudø 2). Den føotffe Ridder, fom førte Befalingen i Borgen fydligft 

paa Gantire, vovede iffe at oppebie nogen Belejving, men begav fig per- 

ſonligt ben til Kongen, og erklærede fig rede til at overgive Den. Kon— 

gen fod den befætte af endel Mordmænd under Befaling af Gutborm 

Bakkakolf. Ogſaa Abbeden i Ciftercienfertloftret Sandal paa Oſtſiden af 

Gantire havde indfundet fig bos Kongen, og bedet om Bejtvttelfesbrep 

før fit Klofter med bvad dertil hørte, hvilken Begjæring Kongen firar 

havde opfyldt. Da fiden den oftere omtalte Dominicanermuné Broder 

Gimon, der ledfagede Kongen paa dette Tog, var død efter et længere 

1) Haafon Haafonsføns Saga, Cap. 320. 

2) Haafon Haafonsføns Saga, Cap. 321. 
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Svgeleje, blev bans Liig begravet i Dette Klofters Kirfe, og Munkene 

fagde endog et Jeppe over bans Grav, figende at ban var hellig ). 
Kongen fendte nu, da Vinden var mindre gunſtig for De førre 

Stihe, Andres Pott med endeel mindre let fejlende Fartøjer for at paa 

ftynde Indtagelfen af Rothſay. Men allerede undervej8 mødte Undre nogle, 

fom fom Derfra, og meldte at Slottet8 Befætning havde overgivet fig 

imod fri Afmarfd. Blandt Sejrberrerne var ogfan Den ovenfor omtalte 

Ruaidbri, Der paaftod at have Arveret til Bute. Da de bortdragende vare 

fomne et Stykke paa Vejen, fatte Ruaidhri efter dem, indDhentede dem, 

og dræbte ni af Dem, idet ban fagde at ban for fin Part ikke havde lo— 

vet Dem nogen Grid. GSaa vidt man fan fee, blev ikke Denne Midings- 

daad firaffet fom Den burde, tvert imod forlenede Haafon fiden efter Ru— 

aidbri med Bute. Fra Denne O, Der fager ganffe tæt ved Faftlandet 

og beberffer Indløbet til Clyde-Fjorden, gjorde Nordmandene Strejftog 

ind i Landet, og brændte flere Landsbyer og Gaarde.  Nuaidbri fireje 

fede om paa fin egen Haand, og anvettede end førre Ødelæggelfer end 

De Norſke *). 

Medens Kong Haafon faa ber ved Gude, hvorfra Der fun er et 

fort Styffe Vej over til Irlands Nordkyſt, var Det, at Der, fom vi 

ovenfor have nævnt, fom Udfendinger til ham fra Iverne, der lode ham 

melde, at De vare beredte til at give fig under ham, Hvis han vilde 

fomme og befrie Dem fra Englændernes trykkende Herredømme. Den 

nærmere Sammenbænq hermed fjendes ikke; man veed fanledes ikke, fra 

bvilfen Kant af Irland denne Anmodning nærmeft gif ud, eller hvor vidt 

Der juft nu var indtruffet noget færdeles i Landet felv, fom funde give 

Anledning Dertil. Men man behøver fun at vide, at Irerne til enhver 

Tid badede deres engelffe Herrer og intet heller ønffede, end at funne 

affafte deres Aag, for at finde Det begribeligt, at Den blotte Efterret— 

ning om at Den mægtige norffe Konge var anfommen med en betydelig 

Flaade for at frige mod Den engelffe Konges GSvigerføn, var Unled- 

ning nok før Dem til at bygge allebaande Forbaabninger Derpaa, faa 

meget mere fom De vidfte, at Norges Konger tidligere havde føgt at 

vinde Befiddelfer paa Irland, og navnlig Kong Haafons nuværende 

Tog maatte vælke levende Erindringer om Magnus VBarfods Tog for 
over 160 Aar tilbage. Man behøver iffe engang at opftille den For- 

1) Haafon Haafonsføns Saga, Gap. 320. Ciſtercienſerkloſtret kaldes her, fom 

fædvanligt i vore Sagaer, et Graamunkeflofter, uden at dog Navnet nævnes; 
men Da Der iffe var andre Kloftre paa hele Gantire end Sandal eller Sa— 

dal, er det flart, at det er Dette, fom menes. 

2) Haafon Haafonsjøns Saga, Cap. 321. 
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modning, at det var Øftmændenes Efterfommere, fom faaledes henvendte 

fig til ham. Disſe, for det meſte Bybvere og i Mationalitet mere be- 

flægtede med GEnglænderne end med Irerne, maa, fom det fynes, t de 

henved hundrede Aar, der vare benrundne fiden Dublins Erobring, om 

ej ganffe bave fmeltet fammen med dem, Dog i De flefte Stykfer have 

faaet fælles Interesfer med dem lige over for Mationalbefolfningen, og 

det er Derfor iffe engang vimeligt, at de ſkulde have villet paakalde Haa- 

fons Hjelp mod de Engelſke, om De end havde vovet det. Det maa 

hate været De egentlige Iver, fornemmelig de i Ulfter, det nærmefte 

Diftrict, Efterfommerne af de gamle faafaldte Konger af O'Lodlan- 

eller af HyNial-YEtten, eller andre lignende. Kongen fyttede vir- 

felig til Opførdringen, og fendte for Det førfte en fyderøiff Mand, ved 

Navn Sigurd, over til Irland med nogle let fejlende Fartøjer, for nær- 

mere at underføge Forholdene, og høre, hvad Irerne havde at byde 

ham 1). Ut Kongen netop Dertil valgte Denne Sigurd, bvilfet neppe 

fan have været af anden Grund end fordi ban fom ESyderøing forftod 

det irffe Sprog, beftyrfer, at det var De indfødde Irer, ikke Øfrmæn- 

dene, fom havde henvendt fig til Kongen. Siden efter fejlede Kongen 

med bele Flaaden fyd forbi Cantires Svdfpidfe (Moul of Cantire, Sa- 

tiresmule), og fagde ind til den ftore Ø Arran, Der ogfan fynes at have 

været en af Dem, fom den føotffe Konge allerede havde taget I Befid- 

delfe, men fom Haafon nu, faa vidt man fan ffjønne, med ftørfte Lethed 

erobrede ?), bvis det ellers iffe allerede var erobret af Den famme Afde— 

fing, Der var fendt forud til Bute. Ved denne Lejlighbed vifte bele den 

norffe Flaade fig ogfan udenfor Den ovenfor nævnte Stad Avr, uden 

Dog at lande; han anfrede i Herøfund eller Sundet ved Arran, hvorved 

forftaaes det nu ſaakaldte Lamlafh Harbour, eller Bugten mellem Avrans 
Oſtkyſt og den tæt udenfor liggende lille Ø St. Mælios-Ø, fom vore 

Forfædre faldte Malasø, Melasø, og bvilfet Navn nu er fordrejet til 

Samlafb. Fra Arran lagde Kongen fiden ind til Bute 3). 

1) Haafon Haafonsjøns Saga Cap. 322. 

2) Fordun I. c. figer udtryffeligt, at Kongen tog (cepit) Arran. 

3) Det er Fordun, fom figer at Haafon vifte fig uvdenfor Ayr (Novum 

Castrum de Are), fe Noten her firar foran, S. 396., og dette var da 

ogfaa ganffe rimeligt, naar han fejlede ſydeſt om Arran, og lagde fig 

i Lamlafh Harbour. Dette figes udtryfteligt faavel hos Peder Claus— 

føn, fom i det oftere omtalte ſtockholmſte Haandfrift: , Kongen lagde til 

ude ved Herøerne, dernæft fan han i Sundet mellem Herø (Arran) og Melasø". 

Denne Ville O, har fit Navn efter Gremitten St. Moæliofa eller Malife, 
der her borde i en Hule, hvortil der i hele den Fatholffe Tid blev gjort 

Valfarter; Budjanan falver den Molasfa, Sagaens Text „Melasey“. I 

Hulen felv findes endnu mange, tildels eldgamle, Tegn og Merfer, ind- 
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Hermed ophørte Krigsføretagenderne for det førfte, og Den norſke Flaade 

blev i fang Tid liggende uvirffom. Thi faa fnart den bavde vitjt fig indenfor 

Gantire og unfret ved Arran, aabnede den føotffe Konge, Der maa have ligget 
med fin Hær i Nærbheden, Underhandlinger. Synet af Kong Haafons vældige 

Flaade her lige ved Indfejlingen til Clyde-Fjorden, for den ganſke beberffede, 

maatte nof vokke Betænkeligbed hos ham. Han fendie, figes Der, Vet 

ene Gefandtffab efter Det andet, beftagende deels af Døminicanerz, deels 

af Francifcaner-Munte, for at handle om Fred. Kong Haafon vifte fig 

beller iffe uvillig Dertil, og Det førfte Skridt, han i Dette Øjemed gjorde, 

var, at ban, medens ban endnu far ved Urran, gav Eogan af Argyll, 

fom ban bidtil havde beholdt hos fig, Tilladelſe til at drage bort i Fred, 

og oven i Kjøbet ffjenfede ham gode Gaver, paa Det Vilfaar, at han 

ftulde gjøre alt bvad der ftod i bans Maqt, før at bringe Freden i 

Stand. Eogan lovede det, og forpligtede fig til at indfinde fig hos 

Haafon, naar denne fendte ham Bud. Dette har altfan været et Slags 

Frigivelje paa Wresord. Ingen fynes heller at funne have været be— 

Dre fliffet til Fredsmegler, end Eogan, Der felv havde ftørfte Fordeel 

af at Freden gjenoprettedes, faafom han derved funde beholde fine Forlenin— 

ger under begge Kroner. Der tales Dog intet om, Hvad han udrettede. 

Maaſkee var det hans Verk, at der fluttedes en Stilſtand, der ffulde 

gjelde indtil den opfagdes fra en af Siderne.  Kongerne fendte binanden 

gjenfidigt Freds- eller Stilſtands-Breb, der ved Opfigelfen ffulde tilbage 

fendes. Derpaa affærdigede Kong Haafon, fremdeles endnu fra Arran, et 

formeligt Gefandtffab til Kong Alerander, beftanende af Biſkop Gilbert 

af Hamar, Biffop Henrif af Ortnø, Andres Nikolasſon, Andres Piytt 

gravne paa Klippefiderne af de forffjellige Beføgere; blandt andet findes en 

Runeindffrift, med de fædvanlige i Norge brugelige Runer fra det 12te eller 
13de Aarhundrede, fydende: Nikulos aHæne ræist; 9». e. Nifolas pan Hæn 

riftede (disfe Runer); man fan her iffe andet end fomme paa den Tanke, at 

Indftriften Hidrører fra em af Nordmændene i Haafons Flaade, der, ligefom 

vift mange andre af hans Kammerater, benyttede den gode Lejlighed til at 
beføge den merfelige Hule, om end fun for at adfprede fig noget under den 

fedfommelige Stilleliggen i Havnen. Denne Nifolas funde være fra Hen 

eller Hen i Raumsdalen, hvor Hens Annerfirfe til Gryten fraar. (Annaler 

fra Nord. Of. og Hiſt. 1950 S. 282—287). Buchanan figer, at Haafon land- 

fatte fine 20000 Maad ved Ayr, men dette er fun en Misforftaaelfe af For- 

duns Ord. Disfe blive i Behold, om Haafon iffe engang lagte bi udenfor 

Ayr, men fun fejlede langs Oſtſiden af Arran, thi da maatte man dog altid fer 

Den fra Avr, og maaffee har den endog vasferet ganffe nær ved Øft-Kyften. 

Fordun fejler ellers, naar han figer at dette ffede circa festum Petri ad vin- 

cula, den 1fte Auguſt, thi iffe førend 10de Auguft fejlede Haafon fra Ragn- 

valdsvaag til Asleifarvif. Snarere var det omfring lfte Septbr, end om- 

fring 1ſte Aug., at Kongen fejlede forbi Ayr til Arran, fe nedenfor S. 410. 
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og Paal Sure. Disfe traf Kong Alerander i Kjøbftaden Norar eller Noar '). 

Han tog meget venligt imod Dem og btrede den ſtorſte Beredvillighed til at 

indgaa Forlig, men fagde, at ban Dog førft maatte raadføre fig med fine 

bøjt betroede Mænd om de nærmere Betingelfer; naar Dette var fleet, 

ffulde han firar fende Kong Haafon Bud. Med denne VBefted vendte 

Gefandterne tilbage igjen til Kongen, Der imidlertid havde begivet fig til 

Bute. Dagen efter fom den ſkotſke Konges Gefandter. Kong Haafon 

forelagde Dem en ſkriftlig Fortegnelje paa alle de Øer veftenfor Skotland, 

fom ban tilegnede fig, og fom fynes at have været alle Øerne, fun 

med bderft faa Undtagelfer. Men Kong Alexander havde ligeledes med- 

givet fine Gefjandter en Fortegnelfe paa Dem, ban ej vilde afftan, og 

Dette bar Øerne indenfor Cantive, eller ved Indlobet til Clydefjorden, 

fornemmelig Arran, Bute, og Kumrøerne. Dette kunde ogfaa lade fig 

høre, tbi det maatte være højft ubelejligt og utaaleligt for Den ffotfke 

Konge, at vide Disfe Øer, Der beberffede Indgangen til en dyb Fjord, 

hvorfra man funde fømme lige ind i Hjertet af Landet, i en fremmed 

Magts Hænder, og man maa erfjende, at Det var en betydelig Nedſtem— 

men af Fordringerne, naar ban opgav Fordringen paa alle De andre Øer, 

fom ban for faa fort Tid fiden havde viiſt fig faa lvften efter at er— 

hverve. Men Sagen var Den, at ban iffe meente Det oprigtigt med de 

føregivne Frede-Underhandlinger. For bam gjaldt det fun at hale Ii- 

den ud, indtil at Høftftormene, Der paa den Kant ere faa voldſomme, be- 

gyndte, vg enten ødelagde Kong Haafons Flaade, eller nødte Den til at 

drage dort. Herom fynes han endog at have givet fine Gefandter de behø- 
rige Inftrurer, thi uagtet Der nu fun ftod faa fidet imellem, og Ddet end- 

ogfaa er fandfonligt, at Kong Haafon omfider vide have givet efter for 

den ſkotſte Konges billige Fordring, faa blev der dog intet Forlig af, 
og de føotffe Gefandter vendte omfider tilbage, uden at noget var udret- 

tet. Da Vejrliget allerede begyndte at blive haardere, lagde Kongen den Sde 

Septbr., længere ind, mellem ſtore Kumrø og Landſkabet Cuningham, ftrar 

føndenfør Fletfen Largå, vel ogfan for at true med en Landgang paa 

Faftlandet, bvis der ej blev Ulvor af Fredsflutningen. Dog anfom der 

fremdeles Sendebud fra Kong Alerander, forfifrende at Denne ønffede Fred, 

og der blev berammet et nyt Møde, et Stykke ind t Landet (ved Kilbirnie?), 

1) Gaaledes i et Sagabrudſtykke, „Norar“ hos VP. Glausføn og i ben frodh. 

Goder; dette fan umuligt være Nairn ftrar øftenfor Jnvernefö, fom flere 

have paaftaaet, thi deels frer man at Kong Aferander var ganffe nær ved 

Krigsffuepladfen, deels vilde vel neppe de norffe Gefandter have vovet fig 

derhen tvers igjennem Højlandene. Hele Sammenhængen vifer, at det maa 

føges langt nærmere, og vi maa da netop gjette paa Ayr, der faldtes , den 

nye Borg ved Ayr”, Newton of Ayr, og maaffee i baglig Tale New Ayr. 
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hvortil Der paa Haafons Vegne indfandt fig Biftopper og Lendermænd, 

og fra føotff Side en Deel Riddere og Munke. Der blev talt meget 

fænge, frem og tilbage, uden at man unde fomme til Enighed, og Da 

Det feed ud par Dagen, famlede der fig en faa foruroligende Mangde 

Folt fra Omeqnen til det Sted, hvor Mødet holdtes, at De norſke Ge- 

fandter iffe længer troede fig fire, men Droge ned til Sfibene og vendte 

tilbage til Kong Haafon, meldende ham, hvorledes det var gaaet Dem. 

De flefte tilffyndede nu Kongen at opfige Stilftanden og begynde Fi- 

endtligheder paanv, faa meget mere fom man allerede begyndte at lide 

Mangel paa Levnetsmidler, da man nemlig t af Denne Uvirkſomheds-Tid ikke 

havde funnet Herje. Kongen fendte Derfor en af fine Hirdmænd, ved 

Navn Kolbein Nidder, til Sfotefongen for at overbringe denne hans 

Stilftandsbrev og fordre Kong Haafons tilbage, famt foreflaa ham, at 

De felv føulde møde binanden med bele Deres Styrke paa begge Sider, 

og Da førft tales mundtligt ved, idet De tillige havde Deres bedfte Mænd 

paa Raad med fig, for om muligt at opnaa Forlig, men, bvis Dette iffe 

Ipffedes, at holde et Slag og fade Gud raade for Sejren. Da Kvl- 

bein fremfatte Dette Forflag for Kong Alexander, ytrede han at han ikke 

var faa utilbøjelig til at levere Kong Haakon et Slag, dog gav han in- 

gen beſtemt Grilæring. Tilſidſt blev Kolbein feed af at vente, afleve- 

rede Kong Ulerander8 Brev, fil Kong Haafons i Stedet, og vendte til- 

bage igjen til Kong Haafon. Saaledes var nu Stilftanden opſagt, og 

for at Kolbein ingen Overlaft ffulde lide paa Filbagevejen, fod Skote— 

fongen bam fedfage af tvende Munke. Kolbein meldte Kong Haakon, hvor— 

fedes det var gaaet bam, og tilføjede at Eogan af Argyll indftændigt 

havde fraraadet Kong Ulerander at ftride mod Nordmændene. Kong 

Haafon blev meget ærgerlig over alle disfe Udflugter, vg bad Munkene, 
Der vendte tilbage, at bilfe Deres Konge, at ban nok fnart ffulde prøve 

Styrke med ham *). 

47. Fiendtlighederne begynde paany. Egnene om Glydefjorden herjes. En 

heftig Storm forvolder Haafons Flaade betydelig Skade Trefning ved 

Largs. Kong Haafons Tilbagetog til Orfnøerne. 

Kong Haakon ſkred faaledes paany til Fiendtligheder, og fendte ikke min- 

dre end 60 Skibe, deels norſke, deels fydersiffe, under Unførfel af Kong: 

Duggall, bans Broder Alan, Angus af Ila og Murchard af Cantire, famt 

1) Haakon Haafonsføns Saga Cap. 322. Ogſaa her er V. Glausføn uvførligere 
og tydeligere. 
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Vigleik Provfteføn og Ivar Holm, ind i Stibe-Fjorden (Loch Long), for at 

herje de rige Egne mellem Clyde og Forth, medens han felv beredede fig til at 

gjøre Landgang ved Largs og møde den ffotffe Hovedbær. De oven nævnte 

Anførere lob ind i Lod Long, og lode derfra deres Baade drage over det 

fmale Tarbet-Ejd til den nordlige Deel af Indſoen Lod Lomond, i Landffabet 

eller Jarldommet Lennor *'). Denne Indfø, med dens mange veldyrkede 

Øer og fmilende Breder, har altid været regnet blandt Skotlands fmut 

fefte Steder, ligeſom det hele Landftab allerede paa den Tid var vel bebyg- 

get og folferigt. Det feed nu ftor Overlaft, tbi de norffe og fyderøifke 

Krigere ødelagde ej alene Øerne, men ogfaa hele Bygden rundt om Bandet 

med Ild og Sverd, og Alan Mac Ruaidhri, Duggalls Broder, ftrejfede 

endog næften tvers over befe Denne fmale Deel af Skotland til den an- 

den Side, dræbte en Mangde Folk, tog mange hundrede Styffer Kvæg, 

og øvede ellers meget Hærvert. Det var faaledes ikke overflødigt, at 

man ogfaa bavde førget for at forfterfe Stirlings Befætning, fljønt det 

ligger paa Øftfiden, inderft ved Fortb-Fjorden; tbi fandfynligviis var 

det fun Denne Befætning, der afboldt Alan fra at trænge lige frem til 

Edinburgh. Siden vendte Nordmændene tilbage til deres Skibe. Men 

her bleve de overfaldne af en heftig Storm, den famme, der ogfaa hjemføgte 

Hovedflaaden, og vafede i to Dage (Aſte og den October), faaledes fom 

det nedenfor ffal berettes. Ikke færre end ti Skibe dreve paa Land for 

dem og fnuftes. Derhos blev den ene af Deres Unførere, Ivar Holm, 

pludfelig fog og Døde. Alan kom dog beldigt til Skibene med Det røvede 

Kvæg, fom han Deelte ligt mellem Mordmændene og Svdersingerne *). 

Det var juft nu fort efter IJevndøgns-Iiden, og Høftftormeneg 

In, fom Sfoterne med faa megen Længfel imødefaa, var allerede begyndt. 

Mandagen efter Michelsmesſe, der felv faldt paa en Løverdag, udbrød der 

ved Kumrø, hvor Hovedflaaden faa, en forfærdelig Storm med Regn og 

Ilinger (Aſte Octbr.). - Den begyndte allerede om Natten, fænge førend det 

endnu var lyſt. En ftor Kogg (Transportſkib) fom, drivende lige ned førud 

mod Kongens Skit, flog Gallionen af, og bagede fig faft i Unfertou- 

get; i al Haft maatte alle føynde fig op, fafte Klæderne paa fig og flaa 

Fjeldingerne ned; Kongen lod Koggens Anfertoug fappe, hvorved man 

blev flar af den, idet Den Drev ud mod Øen, men paa Kongens Stiv 

maatte man bele Den øvrige Deel af Matten ligge uden Fjeld. Da det 

Dagede og Floden begyndte, vendte Vinden fig, og Koggen drev ind paa 

Land, hvor Den blev ftagende; ligeledes drev et af Krigsffivene, faavel 

1) I Sagaen faldes Loch Lomond „Lokulofni“ (egentl. Lod Lommund), og Egnen 
deromfring eller Lennor, „Lofnath“ (i ældre Skotft Lofnadj eller Levenar). 

2) Haafon Haafonsføns Saga Gap. 323. 
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fom et Proviantftib, paa Land. Stormen tiltog fremdeles, faa at Kon- 

gens Skib drev for fem Ankere, og ban felv fandt det raadeligſt at forlade det. 

Han lod fig ro over til Øen i en Baad med fine Prefter og Klerke, vg 

ſynge Mesſe for fig, fiden ingen menneftelig Magt fod til at funne hjelpe. 

De flefte trøede endog, at der var Trolddom medi Spillet, vg at Skoterne 

havde ladet dem bere Uvejret paa. Kongeſkibet drev fremdeles, og ftandfede 

itte, førend det attende Anker var udkaſtet. Ogſaa de øvrige Skibe begyndte 

at drive; flere maatte tappe Mafterne eller drive fom Vrag, fem af dem 

dreve ind mod Kyſten, tre faaledes at de frode ganfte faft. Befætningen 

paa disſe befandt fig nu i en bøjft mislig Stilling. Thi den ſtotſke 

Hovedbær var iffe langt borte. Ifolge et Sagn der i Egnen, fom fy- 

nes at være fuldfommen troværdigt, havde den nu lejret fig paa et Sted, 

faldet Gampbill, ved Landevejen, der fører fra Kilbirnie til Largs '). 

Fra den lave Strand ved Largs hæver Landet fig temmelig brat, og end 

fænger mod Øft eve ftørre Højder, fra bvilfe Skoterne udmerket godt 

funde iagttage alle den norffe Flaades Bevægelfer. San fnart De bleve 

var, at Skibene dDreve mod Land og fom paa Grund, fendte De endeel 

fettere Fropper ned mod Stranden, for at bemægtige fig De førandede 

Sfibe. Skoterne begyndte at flyde paa disje. - Nordmændene, Der vare om- 

bord, forfvarede ſig, fan godt Defunde; endeel af Dem gif op i Den fore 

Kogg og værgede fig Derfra. Skoterne føgte fnart til, fnart fra. Der 

faldt fun faa, men mange bleve faarede. Da Kong Hanfon fra Øen 

faa fine Mænds Nød, og Stormen tillige lagde fig noget, fendte han 

dem nogen Undfætning i fin egen Søibsbaad tilligemed flere andre Baade, 

og begav fig felv, tilligemed Thorlaug Bofe, ud til fit Skib igjen paa 

en Kjertefvends-Stude. Denne betimelige Undfætning frelfte Mordmæn- 

dene. Skoterne toge ftrar Flugten, faa at de Norſke funde tilbringe Natten 

paa Land. Morgenen efter (Jirsdag den den October) i Dagningen 

fød Kongen Mandfkabet paa fit eget Skib, faavel fom endeel af De ov- 

rige, bæbne fig og vo i Land, for at redde Koggen, og bringe Den være 

difulde Ladning i Sifferbed. Han fulgte felv med for at have Opfigt 

med Arbejdet, og fedfagedes af Lendermændene AUgmund Krøfedans, An— 

dres Nifolasføn, Erling Aifsføn, Andres Pott, Erlend Naud, Thor— 

faug Boſe og Paal Sure. Da man fom til Koggen, merfede man at 

Sfoterne havde været Der om Matten, og plyndret endel; Neften blev 

nu losſet i Baadene. Men førend man endnu var færdig hermed, faa man 

Den féotffe Hovedbær nærme fig. Den var faa ſtor, at alle antoge, at 

1) Ge Dillons lærerige og grundige Afhandling, ledfaget med Kart, i Archæol. 
Scot. IL,, bvilfen vi her i alt, Hvad der angaar Loraliteter og andre Gufelt- 

heder, Gvorom Sagaen ingen Oplysning giver, have fulgt. 
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Kong Alerander felv var med. Hvor vidt det virfelig forholdt fig faa, 

erfare8 ikke af de ffotffe Beretninger, fun erfarer man faa meget, at den 

egentlige Befalingsmand over Søøternes Hær var Alerander af Dundonald, 

Skotlands Stewart, Farfader til den Walter Stewart eller Stuart, fom 

ved at egte en Datter af Kong Robert Bruce blev Stamfader til den 

ftuartffe Konge-YEt 1). Man beregnede at Skoterne havde henved 600 

Ryttere, bvis Hefte vare foørfynede med Brynjer, flere af dem vare endøg 

fpanffe Stridsheſte, heelt bepandfrede 2); derforuden havde de en ſtor 

Mænade Fodfolk, vel bepæbnede, fornemmelig med Buer og Sparther (irſke 

Hugfpyd). Nordmandenes Antal funde i det hele taget udgjøre 1000 

Mand, af bvilfe 240, under Agmund Krøfedans, bavde befat en nær 

liggende Højde?), De øvrige ftode nede paa den fandige Strandbred. Kong 

Haakon tæntte felv at anføre fine Folk, men de vilde ifte paa nogen 

Maade vide ham udfat for en faadan Fare, og ban forføiede fig Derfor 

tilbage til Stibene under Øen. Skoterne, der vimeligviis fom ned av 

Landevejen, vendte fig førit mod Den Hode, hvor Agmund Krøfedans flod. 

Andres Mifolasføn, der frygtede for at den lille Hob Ffunde blive om— 

ringet, ilede op paa Højen til Agmund og raadede bam at Drage fig ned 

fil De øvrige, men i god Orden og uden at lade fine Folk frede fig bid 

og did fom Flygtende. Agmund fulgte hans Raad. Nordmændene traf 

fig baglængs ned fra Højden, og værgede fig faa godt de kunde med 

fine Skjolde mod Skoterne, Der fatte haardt ind paa Dem med GSteen- 

faft; men jo længere De fom ned af Bakken, deſto førre Fart fif de, faa at 

De, Der ftode nede paa Fjæren, troede at De flygtede. Derved opſtod 

en pludfelig Skrak blandt disje; de ftimlede til Baadene for at komme 

affted jo før jo beller, endog Lendermanden Undres Pott fprang i Haft 

over to Baade ud i den tredje og fatte fra Land. De andre raabte til Dem, 

at De Dog endelig maatte vende tilbage igjen, men fun faa adløde dette Raab, 

og Baadene bleve faa overfoldte, at de flefte af dem fant, og flere Folt 

druknede. De, fom ikke kom ud i Baadene, flygtede fydover langs Stran- 

Den; nogle føb op i Koggen. Skoterne indbentede dem, og nedlagde 

enfelte bift og ber. Flere Gange raabte Anforeren dem tilbage og vilde 

bringe Dem i Orden, men forgjeves; De fom vendte om, bleve ogſaa til- 

1) Fordun, X. 16. 

2) Saaledes bør visfelig spænskum essum öllum fordyktum overfættes. Ess, 

Ers, er de danffe Kæmpevifers „Ors“, Stridskhejt. 

3) Denne Højde, figer Dillon i fin Afhandling, fan ikke være nogen anden end 
Højren ved Haily, hvor Vejen fra Kilbirnie forener fig med Strandvejen; 

Glaget nede paa Sanden maa have fiaaet mellem „Creſcent“ og , Brisbane 

Place”, firar føndenfor Gogo Burn, hvorfra Nordmændene efter Sagnet frulle 

have været drevne fydover til Kelburn og Keppingburn. 
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deels dræbte, blandt dem Kongens Hirdmand Haafon af Stein. Ende— 

lig, Da De Flvgtende vare fomne bag om et af De opdrevne Langffibe, 

forefandt De en anden Flok af deres Egne, med bvilfe de nu forenede 

fig og føgte at bodde Stand, idet de fluttede fig om Unførerne AUgmund 

Krøtedans, Andres NMifolasføn, Fhorlaug Bofe og Paal Sure. Her 
blev der en meget baard Kamp, thi Der var nu vel ti Skoter for een 

Nordmand. Den taprefte af Sføterne var en ung, hojbyrdig Ridder i 

glimrende Muftning, ved Navn Peter af Curry 1). Han veed kjelt lige 

ind imod Nordmændenes Fylking, tvers igjennem Den og tilbage igjen 

til fine egne Mænd; dette fynes ban at have gjentaget flere Gange, indtil 

Andres Nikolasſon mødte ham, og gav bam et vældigt Hug i Laaret, 

fan at ban ſtyrtede ned af Heften, og Døde ftrar efter. Mordmændene toge 

bans fmutfe Vaabenbelte; ban havde ogfan en forgyldt Hjelm, befat med 

Wdelſtene, og et prægtigt Harniff, men det lader ikke til, at Mordmæn- 

dene fik Tid til at tage disſe. Kampen vafede fremdeles med Heftighed, 

og Der faldt Folk paa begge Sider, ijær blandt Skoterne, fom Dog, 

formedelft deres førre Antal, en Fidlang havde Overhbaand. Kong Haa- 

fon vilde gjerne bave fendt fine Mænd Hjelp, bvis Stormen ikke bavde 

bindret Det, Dog lykkedes det Ragnvald Urka og Eilif af Mauftdal at 
fomme til Land med endeel friffe Tropper, faavel ſom Dem, Der tidligere 

havde flygtet ud i Baadene. Ragnvald veeg imidlertid ſtrax tilbage til 

Skibene, men Eilif fornyede Kampen med Den ſtorſte Fapperhed, faa at 

ogfaa De øvrige Nordmand, Der hidtil havde ligget under for Overmag- 

ten, fattede nyt Mod, og Skoterne efterbaanden bleve Drevne tilbage, forſt 

op paa Hsjen, fiden videre, indtil De endelig ganſke toge Flugten, og 

føgte op I Fjeldene, idet enbver føgte at frelfe fig fom ban bedft funde. 

De gjørde heller ikfe, fom Det fynes, noget vderligere Forſog paa at 

hevne Nederlaget og evobre de ſtrandede Siibe, uagtet Mordmændene 

efter Kampen beqave fig ud til Flaaden, fom de fun med Vanffelighed 

nagede førmedelft Stormen. Morgenen efter fendte Kongen Folk i Land 

for at bente de Fadnes Liig, hvilket ligeledes fynes at habe ſkeet uden at Nord— 

mændene i mindjte Maade forfinrredes. Det lader til-at den flagne ſkot— 

ffe Hær ganſke bavde forladt Eqnen. Sandſynligviis var Der nu fom- 

men Gjterretning om Den anden norffe Afdelings Landgang i Lennor og 

Alans Hærferd ben ad Stirling til, bvilfet vel funde bevirke, at Anfø- 

verne fandt Det nødvendigt, fnareft muligt at komme De baardt bjemføgte 

Gane til Hjelp *), og faaledes ilede derhen over Paisley og Glasgow. 

1) Saaledes Fordun. Sagaen falder ham Perus, hvilfet er em Fordrejelfe af 
den franffe Form Piers. Wyntoun fader Ham „Perrys“. 

?) Dillon antager, at Nordmændene maa have fluttet en Convention med Sfoterne, 
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Kongen lod alle de Faldne føre til Kirfe og begrave, fandfynligviis paa 
Bute. - Hvor mange de i alt vare, vides iffe. Kun de fornemfte af 

Dem nævnes, foruden Haafon af Stein, nemlig en anden Hirdmand, ved 

Navn Thorgils Gloppa, Karlsboved, en anfeet Bonde fra det Fbrond- 

bjemføe, Hallfell, en riig Bonde fra Fjordene, og tre Kjertefvende, 

Dev heed Fhorftein Baat, Jon Ballboved og Hallvard Bunjard. Sko— 

terne havde taget deres Landsmaends Liig, efter fom De faldt, og bragt 

Dem ind i Gføven, faa at man iffe kunde fee, bvor mange Der vare 

faldne. Den følgende Dag (Thorsdag den 4de October), lod Kon- 

gen lette Unfer paa fit eget Stib og lagde ud under Øen. Samme 

Dag fom den Ufdeling tilbage, der havde berjet om Skibefjorden og Los 
Lomond, og ligefedes lidt ſtor Stade af Stormen fom ovenfor berettet. 

Dagen efter (Fredag) var Vejret qodt, og Kongen lod derfor en Deel 

Gjefter vo i Land og fætte Ild paa de ftrandede Sfibe. Samme Dag 
fettede ban YAnfer med bele Flaaden, og lagde atter ud til Lamlafb 

for at faa Filladelfe til at begrave de Døde i Fred. Men dette grunder fig 

paa den Frjltagelfe, at Stoterne ffulde have fejret og været Herrer over 

Nalpladfen, medens det derimod af den paalidelige og aldrig overdrivende 

Sagas Beretning fees, at de tilfivft ej alene bleve flagne, men endog ad- 

fpredte fig i vild Flugt. Han ytrer derfor og felv føden fin Forundring 

over, at Gfoterne iffe ſtrax odelagde Skibene, og iffe fiden modfatte fig Kong 

Haafons Mænd, da de landede i dette Øjemed, vg det uagtet han ved en 

fejlagtig Beregning af Dagen faar dette til at fee den 12te Octbr., i Stedet 

for den 5te. Sagen er fimpelt hen Den, at den frotffe Hær iffe længer var 

Der; Den var enten adfplittet, eller havde truffet fig tilbage længer ind i 
fandet, af den ovenfor anførte Grund. At Ligene af de faldne Nordmænd> 

neppe, fom Dillon antager, bleve begravne ved Largs Kirke, fres deels af den 

melrofiffe Krønife, der udtryffeligt figer at Kongen lod fine Saarede og 
Faldne bringe ombord, deels af Sagaens Ord, der udtryffelig antyde en 

Afhentning. „Om Morgenen fore de i Land efter de Mænds Liig, fom 

faldne vare o. f. v.” De Gravhøje og Gravmindesmerfer, der i betydelig 

Mængde findes ved Largé, fynes efter VBeffrivelfen fnarere at tilhøre det 

fjerne Hedenold, end Midten af det 13de Uarhundrede.  Overhoved have de flefte 

ffotffe Antiqvarer og Hiftorifere med Henfyn til Glaget ved Largs aldeles, 

ſom det lader, ftaaet i den Formening, at Kong Haafon var en hedenft Vifing, og 

Toget felv „det fidfte Vifingetog". De tale om „ſimple Obeliffer, Steenki- 
fer, Grav-Urner”, fundne ved Largs, fom Levninger fra dette Slag (Ann. for 

nord. Oldk. og Hiftorie 1846, S. 341, Not). Dr. Wilſon figer derfor i fin 

ffotffe Archeologi S 525: „en Gjennemlæsning af gamle og nye ftatiftiffe Ind— 
beretninger fra de forffjellige Kirfefogn ved Kvfterne af Ayrſhire og Argyll 
fhire er tilftræffelig til at vife, at Kong Haafons Slag har været en faa 

ufejfbar Kilde til at forflare Opdagelfen af Steenkifter, Gravhøje, Dysſer 

og. Gravlevninger af hvilfet fom helſt Slags, fom om det ſtulde være et al- 
deles beviift Factum, at ingen lige fra Noahs Dage til vor Tid var død 

paa den Kant, uden i Slaget ved Large"! 
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Havn, bvorfra ban fiden fod den paa Ioget til Lennor afdøde Jvar 

Holms Liiq bringe ind til Bute og begrave Der '). 
Saadan var Sammenhbængen med det befjendte Slag ved Largs, 

bvilfet vel var overordentlig ærefuldt for Mordmændeng, der bavde fejret 

mod en mangedobbelt Overmagt, men Dog bverfen var af den Vigtighed 

og Betydning, eller bavde det Udfald, fom de flefte flotffe Hiftoriefkri- 

vere Dave tillagt det. Sagaens Beretning derom indeholder fan mange 

indre Bevifer paa Nøjagtighbed og Sanddrubed, at vi fuldfommen funne 

ftote paa den; den grunder fig paa Øjevidners og Deeltageres Vid- 

nesbyrd, medens Derimod de fkotffe Fortællinger alle ere optegnede i en 

fildigere Fid, og fun frøtte fig til ufuldftændige Unnal-Notifer, ud- 

foldte med [øfe Saqun. Det var i Det mindfte fra norff Side intet- 

Hovedflag, fun en Frefning mellem en enkelt Afdeling, og den føotffe 

Hær. Kongen habde viftnot lidt ſtor Stade af Stormen, faale- 

des at bans Folk endog, ſom vi bave feet, troede at der var Trolddom 

med i Spillet, og Sføterne Derimod gave Deres Skytshelgeninde, Den 

bellige Dronning Margrete, Wren for at være fommen dem til Hjelp *). 

Men bvor føor Staden end var, faa funde den dog I fig felv ikke 

bave faa meget at betyde; tbi i Det bøjefte vare Éun fire Skibe 

ganffe tilintetgjørte, De øvrige havde maaſkee lidt meget, men vare Dog 

frelfte, og fun en liden Deel af Mandffabet var dræbt eller omfommet. 

Det fan umuligt forbolde fig faaledes, fom Fordun figer, „at Skibene 

ftødte mod binanden, eller mod Landet og paa Sfær, faa at Folk i 

Tuſendviis ſtyrtede i Havet og opdyngedes af de ſalte Bølger, medens 

De, føm uffadte fom i Land, ſtrax bleve angrebne af De Skotſke, over- 

mandede, drevne paa Flugten, og ud I Havet, hvor De Drufnede, blandt 

bvilfe Tuſender af Dræbte der ogfaa var en fornem Mordmand, Kong 

Haafons Frænde, en mægtig og tapper Mand, hvis Tab Kongen be— 
qræd” 3). Hbvis noget faadant bavde bændt, da vilde nof Sagaen bave 

talt qanffe anderledes derom. Den vilde bave beflaget Jabet af fan mange 

”) Haafon Haafonsjøns Saga Cap. 324—326. Fordun, X. 15, 16. Han an- 

giver her fremdeles urigtig Dagen, nemlig Mariemesje fidere, Sbe Sept., famme 

Dag, Haafon lagde fig under Kumrø; den melrofiffe Krønife har derimod 

rigtigt 3die Dag efter Midjelsmeste. 

?) Se Fordun, I. ce.  Fordun anfører endog en Drøm, fom den ffotffe Ridder 

John Wemys ffal have haft, nemlig at den hellige Dronning Margrete 

aabenbarede fig for ham med fin Mand og fine Sønner, figende at hun ilede 

til Largs for at forfvare Riget, der af Gud var hende anbefalet. 

3) Maaffee her figtes til Vifens Olaf Urnfinnsføn”, fe nedenfor S. 420, 424. 

Stuart -AStten vofte fig af, at Alerander Stuart i Slaget ved Largs med egen 

Haand ffulde have dræbt „Elsfrid“, Kong Haafons Frænde og fornemfte An- 

fører, fe Mharton, Angl. sacr. I. 687. 

Mund. Det norfte Folks Hiftorie. IV. 27 
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Krigere; Der vilde og have vpftaaet en Sorg vg Forfærdekfe i Morge, 

hvorom bverfen Sagaen, Unnalerne eller Sagnet havde tiet. Skoterne 

vare Drevne paa Flugten af en Haandfuld Nordmænd, og Kong Haa- 

fon havde egentlig udrettet bvad han vilde. Om Stormen og Øde- 

fæggelfen iffe var indtruffen, vilde ban Dog fiffert alligevel med det 

førfte bave truffet fig tilbage, fiden Vinteren var for Døren; Stor- 

men bavde fun den Birfning, at Dette maatte ſkee noget før, fordi 

hans Skibe trængte til Udbedring, og at hans Held iffe blev faa 

fuldkomment fom det ellers vilde have været, om ban i godt Vejr funde 

have landet med fin hele Hær, overvældet Den føotjfe Konge og tvunget 

ham til at flutte en ydmygende Fred, eller om ban i dDet mindfte funde have 

herjet Egnen, vundet rigt Bytte, og ſkaffet fig et nyt Forraad af Levnetsmid- 

fer, fom ban nu tiltrængte, og hvorved han maaffee havde været I Stand til at 

førlænge fit Opbold der. Hans Fab var beller iffe ftørre, end at ban 

funde tænfe paa umiddelbart derfra at Drage vver til Jrland. Thi 
medens ban endnu laa i Lamlaſh Havn, fom Sigurd Svderøing med 

Følge tilbage fra Irland, og overbragte bam det FJilbud fra JIrerne, at 

dDe vilde underholde hele hans Hær den foreftaaende Vinter, hvis ban 

vilde fomme og befrie Dem fra Deres engelfte Herrer. Han havde ſtor 

Lyſt dertil, men hele Hæren vilde nødigt, og da Vinden var ugunitig, 

og man led Mangel paa Levnetsmidler, holdt han et Thing, bvort han 

befjendtgjorde at ban vilde vende tilbage til de nordligere Øer, og gav 

endog flere Filladeffe til at fejle hjem til Norge). Men han kunde 

iffe et Øjeblif have bengivet fig til en fandan Tanke, fom den, at drage til 

Irland og binde an med de Engelſke, hvis ban, fom Fordun figer, 

havde miftet Folt i Fufendviis. Det fones heraf endog næften fom om 

det fnarere var Mangel paa Vroviant, end den Skade, Stormen havde 

tilføjet ham, Der nødte bam til at drage bort. Man tan godt forftaa, 

hvorledes Skoterne, der fra Højden af vare Vidner til Den Virkning, 

Stormen udøvede paa Den norffe Flaade, og den Forvirring, Der opſtod, 

funde foreftille fig Staden ftørre end Den virkelig var; Det tør nok til 

enfelte Fider have feet ud, fom om der iffe vilde blive et enefte Stib 

heelt tilbage; og Nordmændenes Filbagetog fan Dage efter, uagtet De 

havde fejret, beftvrøede dem maaſkee i Den Iro, at Stibene havde lidt 

fangt ftørre Skade, end det virkelig var Iiffoldet. Kong Haafon ſkal 

ifølge en ſtotſt Beretning ?) felv have fagt, at Det ej var menneffelig 

Magt, men Guds Haand, der drev ham bort. Men vgfaa dette tyder 

fnarere hen paa, at han føulde have overvundet Skoterne, end omvendt, 

1) Haafon Haafonsføns Saga Cap. 326. 

3) Den melroftffe Krønike. 
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og disſe Ord vilde bave pasfet, om endog den ødelæggende Storm flet ikke bar 

indtvuffen, og ban fun bavde befalet Filbagetoget, fordi Vinteren nær- 
mede fig. 

Kong Haafon forlod altfan disfe Farvande fom Sejrberre, og Vet 

forbolder fig aldeles vigtigt, fom Sagaen vdtrer, at ban paa dette Fog 

havde  gjenvundet alle de VBefiddelfer, Kong Magnus VBarfot i fin 

Tid bavde erobret. Han ftyrede ogſaa med dem, fom ban fandt for 

godt, uden at nogen gjorde ham Metten Dertil ftridig. Bute overdrog 

ban til Ruaidbri, og Arran til Murcbard '): Kaſtellet pan Svdfpidfen 

af Cantire, fom Gutborm Bakkakolb havde baft Befaling over, qav ban 

Kong Duqgall, bvis USttebefiddelfer lan her. Fra Lamlafh drog ban, 

den famme Vej, ban var fommen, fønden om Uvran til Sandø, og forbi 

Cantires Svdjpidfe til Gude *), og derfra til Ilaſund, bvor ban blev 

liggende i to Nætter (Ate til 14de October), og udftrev af Oen Ilas 

Indbyggere en Contribution af 360 Stykker Kvæg, bvoraf Dog noget 

ffulde udredes i Smør og Oft; fra Ilaſund fejlede han Søndag den 

14de October videre mod Nord, men fit atter en faa beftig Storm med 

Søtaager, at fun fan af Skibene beboldt Sejlene belte; Dog fom ban i 

Behold fil Kjarbaro. Her lod han fende Bud efter Eogan, fom dog 

ikke indfandt fig, tvert imod fif Kongen vide, at Gogans Mænd bavde 

bugget Strandbug paa Mull, og drabt faavel nogle af Øens Indbya- 

gere, fom to eller tre Nordmænd. Saaledes havde da Eogan nu agbens 

bart taget Kong Uleranders Parti. Fra Kjarbarø fejlede Kongen til 

Mull-Kalv, hvor han blev liggende i nogle Dage. Her fliltes ban fra 

Duggall og hans Broder Alan, bvilfe han nu overdrog de Befiddelfer, 

fom Goqan før bavde baft. Kong Maqnus af Man og de øvrige Sv- 

Derginger vare tidligere Dragne bjem. Fra Mul-Kalv fejlede Kongen 

til Raungerne, bvor ban fandt De Stibe liggende, fom ban havde givet 

Filladelfe at drage bjem til Norge, men fom endnu iffe vare fomne vi- 

Dere; Der lag ogſaa Bonden Balte fra Hjaltland tilligemed nogle Folt, 

ban bavde fendt forud til Orkno, rimeligviis for at melde fin nær fore— 

ftaaende Ankomſt. Fra Raunoerne vilde han fejle lige mod Nord, men 

Modvind nødte ham til at fægge ind i Veftrefjord (Lod Snizort) paa 

Skye, og forblive der i nogle Dage, faa at ban maatte udførive Contvi- 

bution af Øens Inddyggere. Endelig fit han faa vidt Bør, at han funde 

Drage videre, og fom forbi Hvarv (Cap Wrath). Men ftvar efter, da 

ban fom udenfor Diurnes, blev det blikftikle, fan at ban maatte lægge 

1) $Haafon Haafonsfjøns Saga Cap. 326. 

?) Han lag den førfte Nat (Tirsdag ben Yve Detober) under Arran, anden Nat 

(Onsdag den 10de) under Sando ſtrax fydøftligt ved Satiresmule, tredie Nat 
(Thorsdag den 11te) under Cudø. 

or 
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ind i en Fjord, fom Sagaen falder Goafjord eller Gjaafjord, og fom 

neppe fan tære nogen anden end den temmelig dybe Fjord Lod Eribol. 

Det er fandfynligviis til hiin Fart forbi Diurnes, og det der ind- 

trufne Blikftille, at den før omtalte Viſe figter, naar der fortæl- 

fe8, af 

„der De fomme for Lindesneg 

og Bølgen legte af Bunde, 
alt ftod Skibet i bliden Bør, 
fom Det havde ftandet i Grunde”. 

Kongen, heder Det, fpurgte nu, om der var nogen læg eller lærd, 

der funde ,fige bam af denne Ferd”, men fit ingen Befted, tbi Nikolas 

af Nidarnes ') føjønnede det vel, men vilde intet fige: 

gu ber ev feigr madr i vaarre Ferd 

Gud fade Kongen det iffe vide!" 

Kongen erfarede Det Dog felv, thi den ,feige Mand” var bans Ynd- 

ling Olaf Arnfinnsjøn, der var bleven beftigt fog: 

„Det var Helled Haafon Konning 

faa faare ban græmmede fig; 

hvor er Olaf Arnfinnsføn 2), 

bvi er ban iffe hos mig?" 

„Svarede Der Den liden Smaadreng 

og ban ſtod Kongen frad: 

Olaf ligger i Bunfen (Laften) fog 
faa faare ilde han maa”. 

, Og det var Helled Haafon Konning, 
ban ganger for Olaf at ftande; 

Hure da lider Dig, Olaf Avnfinnsføn, 

Og bure gaar dig I Haande?“ 

, Jeg bar fan ondt i Bryfte min”, 

Mig tvffes mit Hjerte mon fvide; 

den gode Gud fom alt haver ffabt, 

Han give, denne Nat maa lide”. 

) I Vifen ftaar „Nilaus Nødernes”, Her figtes viftnok til Nidarnes, fenere 

Nødernes, Nedenes Gaard ved Arendal, efter hvilfen Nedenes Amt mu har 

fit Navn. 

?) I Vifen ffrives Navnet Dluf Andfindsjøn. 
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, De vaagede over Olaf Arnfinnsføn 

og vel udi Nætter to, 
Men det var Helled Haafon Konning, 

fin Bane monne ban der faa”. 

, Og det var Olaf Avrnfinnsføn 

Han gav Der op fin Aand. 

Det var Helled Haafon Konning, 
Holdt bannem VBorlys i Haand”. 

Man feer her tvdeligt, at Der figtes til Begivenbeder efter Krigs- 

toget, og at Olaf AUrnfinnsføns Død maa være indtruffen ikke længe 

før Kongens egen; Der peges endog ben paa, at Kongen fulde bave 

paadraget fig fin egen Dodsſygdom ved at vange over Olaf; der 

hos fpørger ban, hvorledes det gaar med hans Haand, hvoraf man maa 

flutte at Olaf var bleven faaret paa Toget. Viſens Omkvad Iyder og— 

faa „og faar er min Haand af den Brynje". Kongen blev netop ,t0 

Nætter” liggende i Goafjord, nemlig fra Anfomften, Lørdag den 27de 

October, til Mandagen den 29de. At Der ber nævnes Lindesnes”, 

maa alene tilffrives enten Vifeforfatterens Ufyndighed, eller, bvad der 

er vimeligere, fenere Forvanfkninger; Der fan meget godt oprindelig have 

ftanet , Dyrnes”. Hvo denne Olaf Arnfinnsſon var, vides for øvrigt 

iffe, tbi Sagaen omtaler bam ej; man feer fun, at ban maa bave vær 

ret Kongens Yndling, maaftee en af hans Frænder, hvis Stilling 

ifte for pvrigt var fan fremtrædende, at der i en flet og vet bifto- 

riſt Beretning funde være Unledning til at omtale ham, men fom 

derimod lige fuldt fan have fpillet en betydelig Rolle i de Meniges Øjne, 

blandt bvilfe Bifen maa antages at være bleven til, faa meget mere 

fom man feer, at hans Sygdom og Død betvagtedes fom et ulv 

feligt Forvarfel, og fattes i umiddelbar Forbindelfe med Kongens egen, 

iffe fænge efter paafulgte, dødelige Afyang. Han maa have ſtaaet i Ry 

før Kjefbed og Raſkhed, fiden Kongen gjorde faa meget af bam; det 

beder tidligere, at Da Kongen før Udrejfen fra Norge faa ud „over alle 

de Led”, og iffe opdagede Olaf, fpurgte han hvor han var, og hvorfor 

ban ej fulgte med; bvortil , den fiden Smaadreng“ fvarede: Olaf ban 

fommer udi famme Stund, I fader vore Fæfte løs flaa". Det er me- 

get muligt, at hele Denne lille Epiſode iffe engang er bleven bekjendt 

paa hele Flaaden, men bar indføræntet fig til nogle faa Skibe. FIvivles 

fan dog neppe paa, at Det er en virkelig Begivenhed, Der i Det mindjte 

fenere betragtedes ſom varflende. Under de fo Dages Ophold i Goa- 

fjord indtvaf ogfaa en anden Ubehagelighed. Kongen havde om GSønda- 

gen den 28de, der tillige var Simons og Judæ Dag, børt Mesſe, da 
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hans Folk bragte ham nogle Soter, fom de havde grebet. Han gav dem 

alle fri, og fendte dem op i Bygden, paa een nær, mod det Løfte, at de 

ffulde fomme ned til ham igjen med en Deel Slagt, Derfor blev biin 

ene tilbageholdt fom Gisfel. Senere ud paa Dagen roede ni Mand fra 

et af Stibene til Land for at hente Band. Men iffe fænge efter hørte 

man et Skrig. En Deel Folt roede til, og faa nu at Skoterne havde 

overfaldt hine; da de vare ganffe vaabenlefe, funde de iffe tænke paa at 

forfvare fig, og beller iffe funde de fomme bort, da VBaaden var 

fjæret op; GSfoterne havde faaledes drebt fov af dem, og fun to, 

Der bhaardt faarede havde føyrtet fig i Vanvdet, bleve tagne op og 

frelfte af deres Landsmænd. Ved at fee Nordmændene nærme fig, flvg- 

tede Skoterne til Skogs, og Nordmændene toge deres faldne Kammeraters 

Lig med fig. Kongen tog Dog ingen Hevn over Gisfelen, men lod ham 

fætte i Land og flippe les 9). 

Mandagen den 29de Oetober fejlede Kong Haafon fra Goafjord 

over Pettlandsfjorden. I denne urolige Fjord var Søgangen faa vold 

fom, at et Skib fra Ryfylke forgit med bele Befætningen. Jon af 

Heftbø 2) drev pftover, og var nær fommet i den faafaldte Svelg 3), en 

Hvirvel eller Malſtrom, der endnu frygtes af de GSøfarende, men flap 

dog bheldigt fra Den, og lod nu, fiden han havde forfejlet Øerne, Cour- 

fen ffaa lige til Norge. Kongen fom om Natten til et Sund ftrar 

nordenfør Aasmundavaag aa Vaage (manffee ved Flate), og lagde fiden 

ind i Ragnvaldsvaag. Her famlede ogfaa de flefte porige Skibe fig til 

Hovedflaaden, for faa vidt fom De iffe allerede havde taget Vejen hjem 

til Norge, tbi en Deel bavde virkelig faaet Hjemlov, og mange vejjfte 

endog uden Filladelfe. Kongen havde nemlig ytret, at han, faa fnart han 

var fommen til Øerne, vilde fejle hjem til Norge, og Derfor tæntte vel 

flere fom faa, at det iffe var faa farligt, om de fejlede paa egen Haand. 

Men da Vejret blev baardere, og gunftig Vind aldrig vilde komme, be- 

fluttede Kongen at overvintre paa Orfnøerne med tyve Skibe. Alle de 

øvrige fif Iilladelfe til at Drage bjem. Dog maatte Lendevittøændene 

blive hos ham, undtagen Eiliv af Nauſtdal, der allerede var fejlet oſt— 

over; ligeledes bleve De flefte andre mere anfeede Mænd tilbage hos 

ham. — Det var dog vel neppe Det ftormfulde Vejr og den fidige 

1) Haafon Haafonsfjøns Saga Cay. 327. 

?) Denne Jon af Heftbø har maaffee været em Søn af Lendermanden Baard i 

Heftbø, der ogfaa var med paa Toget. 

3) Svelgen kaldes nu Stveldie, og antages at være i Nærheden af de faafaldte 

Pentland-Skerries. Om denne „Svelg“ havde vore Forfædre det Sagn, at 

den frembragtes ved Frodes Kvern, Grotta”, der her var funfem ned, og altid 

gif rundt og malede Galt, fe ovenfor I. 1. S. 219. 
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Aarstid alene, fom bragte Kongen til at tage den VBeflutning, at 

overvintre paa Orknoerne. Han vilde filfert ogfaa være I Stot- 

fands umiddelbare Nærbed, for at forfvare De Erhvervelſer eller ret 

tere FIilbage-Grobringer, ban paa Toget bavde gjort, om Skotekongen 
muligviis endnu om Vinteren, eller tidligt den følgende Vaar, førend 

endnu Sfibe funde fomme fra Norge, ftulde ville gjøre nye Erobrings- 

forføg. Derimod fan man iffe antage, at det var hans Henfigt at 

gjøre noget nyt Tog til Svyderøerne, hvis Kong Ulerander [od Dem 

være i Fred. Der navnes beller iffe det mindfte om noget faadant. 
Han bavde udrettet hvad ban vilde: alle Oerne tilligemed Cantire adløde 

nu hans Herredømme. Det var ikke hans Plan, at gjøre Grobringer, 

men fun at bebolde, hvad han havde og hvad der fra Magnus VBarfots 

Tid retmæsfigt hørte under Norges Krone. Det horte iffe til bine 

Tiders Statskunſt, at fætte fig i Befiddelfe af Landftrætninger, for fiden fun 

at benytte Dem fom ,, materielle Garantier”, og uden at tænke paa I Long— 

den at bebolde dem. Øjemedet med Toget var altfaa i Kongens og hans 

Mænds Øjne opnaaet. Det faldt dem viſt iffe ind at betragte Foget 

fom forfejlet, eller det ved Largs forefaldne fom et Uheld i anden For- 

ffand, end at Skibenes Beftadigelfe og Stranding medførte et betydeligt 

Pengetab; thi Slaget med Skoterne var en fuldftændig og for Nord— 

mændene meget glimrende Sejr. Det vilde fiffert have forundret Dem faare 

meget, om de havde funnet fæfe, hvad Skoterne fiden føreve om dem, at de 

ffulde hate lidt et Nederlag, og miftet Tufender af Folk. Selv vidfte de 

intet om en faadan Nod, men betragtede fig fom GSejrherrer, Der fuld- 

ftændigt havde udført hvad der her ſkulde føee, og fom Derfor iffe havde 

mere Der at gjøre *). 

Kongen fod nu førive Breve til Norge om Regjeringens Ordning i 

hans Fraværelfe, og lod Derpaa, ftrar efter Allehelgensdag (1ſte No— 

vember), fit Stv føre over til Medallandshavn (Midland Harbour) ?), 

bvor Det tilligemed flere føulde fættes paa Land. Han blev den Dag 
tilbage paa Nagnvaldsø, og begav fig Derfra fige ind til Kirfevang, 

upaatvivleligt over Skalpeid. Skibsſtyrerne havde nu meget travlt med 

at tilfee fine Stibe, der ffulde fættes op, deels i Medallandshavn, deelg 

inde ved Sfalpeid. Kong Haakon felv veed Løverdagen den 10de No— 

vember ud til Medallandshavn, ffjønt han allerede var meget ſyg, til- 

bragte Natten ombord paa fit Skib og lod den følgende Dag, der til- 

lige var St. Martins Dag, fonge Mesſe for fig paa Land. Han be- 

1) Haafon Haafonsføns Saga Cap. 328. 

?) Denne Havn er fydligft paa Rosſo ved Houfton, lige overfor Hoy, og dannes 
af en liden Holme, faldet Houfton Holm. 
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ftemte nu nøje, bvor hans Skib ſkulde fættes op, og bad fine Folk over 

boved at forſyne Sfibene vel. Derpaa reed ban ind til Sfalpeid og der- 

fra til Kirfevaag, hvor ban efter Biftoppens Indbydelſe tog ind hos 

bam med alle dem af fit Følge, fom ban plejede at have ved fit Bord. 

Kongen og Biſkoppen boldt begae, bver for fig, Bord før fine Mænd i 

Hallen, men Kongen holdt felv til ovenpaa, og fpifte før det meſte der. 

De Krigsfolk, han behoidt tilbage hos fig, fordeelte han til Indqvartering 

i Gaardene rundt om paa Øerne, faaledes at disfe formeligt bleve opteg— 

nede, og efter Denne Lifte visje Ørers Land anviift enhver Lendermand 

eller Skibsſtyrer, til Underbold for ham felv vg hele bans Skare.  Un- 

dreg Plytt ſkulde foreſtaa Kongens eget Bordhold og beverte Hirdmæn- 

dene, Gjefterne og Kjertefvendene, føruden De Folt, ban felv holdt. 

Alle disje Beftemmelfer bleve tagne til Følge, da Arbejdet med Skibenes 

Opjætning var til Ende, og enbver Høvding forføjede fig til det ham 
anvifte Sted. De Lendermænd, der forbleve i Kirfevaang, vare Bryn— 

julf Jonsføn, Erling Alfsføn, Ragnvald Urka, Erling i Bjarfø, Jon 

Drottning og Criend Raud. — De øvrige vare fordeelte bift og ber paa 

Landet 1). 

48. Kong Haafons fidfte Sygdom og Død. Hans Perfonlighed, Charak— 

feer, Fortjenefter af Landet. 

Men den id nærmede fig nu fterft, da Kong Haafon ffulde bort 
faldes fra fit virfjomme, Ddaadrige, vg for Norge velfignelfesrige Liv. 

Han var allerede i en fremryffet Uder, og havde om Sommeren baft 

mange Unftrengelfer, Befymringer og vaagne Nætter. Heller iffe nu 

funde han unde fig tilbørlig Ro, men blev hvert Ojeblik Faldet, fnart af 

Den ene, fnart af den anden, Der bavde noget at tale med ham om. Til— 

fidjt maatte bans Legeme give efter for Denne Overanftrengelfe, og ban 
blev alvorligt fog. Vi have ovenfor feet, at De menige Krigere, efter 

Viſen at dømme, tildels fynes at have fat bans Sygdom i Forbindelje 

med bans Sorg og VBaagen over Olaf Arnfinnsføn. Det er iffe ufand- 

fynligt, at ban fan bave taget fig en falden Vens eller Frændes Tab 

meget nær, faaledes at Det bidrog til at forværre hans Sygdom, og at 

maaffee ogfaa den føotffe, ovenfor berørte Fortælling om at en fornem 

og mægtig Frænde af bam ſtkulde være falden ved Largs figter hertil. 

Men Sagaen veed Dog intet Derom at berette. Allerede hiin Lørdag, 

Da ban reed ud til Medallandsbavn, fom Det nys er fortalt, følte han 

1) Haafon Haafonsføns Saga Cap. 327. 
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fig meget fog, og maatte ved Filbagefomften til Kirfevaag lægge fig til 

Sengs. Dog tiltog ikke Sygdommen i Førftningen fonderlig befttgt. 

Da ban bavde ligget I tre Uger, følte ban ſig noget lettere, og ſtod og; 

den førfte Dag funde ban gaa omkring i Varelſet, den anden (Sønda- 

gen den 2den December), funde ban gaa til Biftoppens Kapell og høre 

Mesſe, og Den tredie funde han endog gaa over fra Biffopsqaarden til 

Maqnusfirfen, og omkring St. Magnus's Skriin. Den Dag tog ban ogſaa 

et Karbad og lod fig rage. Men den følgende Nat blev han betydeligt 

værre, og ſtod ifte mere op fra Lejet. Da ban merfede, at Dette vilde blive 

hans Helfott, gjorde ban alle de ved flig Lejlighed fædvanlige Dispofiti- 

oner; ban fod førive Breve til Kong Magnus om Rigsſtyrelſen faavel 

fom om bvad der flulde gives til de Mænd og Indretninger, fom han 

vilde underftøtte; med andre Ord, ban gjorde fit eftamente. I dette, fom 

vi nu ikke fænger bave, betæntte ban viſtnok Gejftligheden og gejſtlige Stiftel- 

fer vigeligt, fiden det udtvykkeligt berettes, at ban paa fit Yderfte ffjenfede 120 

Maanedematers Bol til Allehelgenskirken i Bergen, ligeføm det vel ogſaa er 

fandfynligt at de flefte af De Dotationer til gejftlige Indretninger, fom 

vi ovenfor (S. 120—122) bave omtalt, ere blevne gitne paa hans 

Dødsleje, eller indførte i Jeftamentet. Det lag ham meget paa Hjerte, 

at hans Hirdmænd ffulde faa deres Lønning ordentligt udbetalt par den 

føreftaaende Lønningsdag, Nvytaarsdagen. Det lader endog til, at ban 

beftemte en Grtra-Godtgjørelfe for enbver af Dem, faaledes at bver Hird- 

mand i alt ftulde have I Me. brændt, og Gjefterne, Kjertefvendene og 

andre Fjenefftemænd hver en balv Mart. For det Tilfalde, at der ikke 

ftulde være rede Penge nok Dertil, befalede ban at man ftulde tage Det 

nødvendige af hans uforgyldte Sølvtsj, bvilfet ban til den Ende alt 

fammen lod veje. For at adfprede fig i Syqdommen lod ban fig fore 

læfe af Bøger, baade Nat og Dag, naar han iffe funde fove, førft af 

fatinffe Bøger, fornemmelig Bibelen; men fiden, da det anftrengte bam for 

meget at følge Meningen, valgte ban norffe Bøger, førft Helgenfagaer, 

og Da Forraadet af Dem var udlæft, Norges Kongefagaer lige fra Half- 

dDan fvarte, den ene efter Den anden, efter Iidsfølgen '). Den 12te 

December, Dagen før Luciemesje, fit ban den fidfte Olje, i Overvær af 

de tre Biffopper, Abbed Thorleif og mange andre Gejitlige. Før Salv- 

ingen fosfede de af bans Mænd, der vare tilftede, ham til Afſked; ban 

') Det er højit fandfynligt, at vdisfe Kongefagaer have været Snorre Sturlas— 
føns Redaction, thi før hans Tid havde man neppe nogen Halfdan fyartes 
Saga, med mindre man vil antage, at den, der nu findes i Flatøbogen, ev 
en ældre Rebaction; men faa vidt man fan ffjønne, er denne, faavel fom den 
paafølgende Harald Haarfagres Saga, fnarere en Omredaction af Snorres. 
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havde endnu Talens fulde Brug, og hans Fortrolige fpurgte ham derfor, 

meden8 det endnu var Id, om han havde nogen anden Søn i Live end 

Kong Magnus, men han forfifrede bøjt og dyrt, at han ingen havde. 

Da man i Forelæsningen af Kongefaqaerne var fommen til Sverres 
Saga, lod han ogfaa begynde paa Denne; den blev ligeledes læft Nat 

og Dag, faa ofte fom han var vaagen. Lordags Aften filde feed det 

faaledes med bam, at ban miftede Mælet, men Forelæsningen vedblev 

alligevel ; og henimod Midnat, da Sverre$ Saga var udlæft, udſlukkedes 

ogfaa Kongens Liv, 15de December 1263. Da var fun Lendermæn- 

dene Brynjulf Jonsføn, Erling Alfsføn, Jon Drottning og Ragnvald 

Urka tilftede, tilligemed nogle af de opvartende Fjenere, men der blev 

ftrar fendt Bud efter Biffopperne og Prefterne, der, faa fnart de fom, 

ttemte Sjælemesfer. - Derpaa forlode alle Kammeret, med Undtagelfe af 

Biftop Thorgils, Brynjulf Jonsføn, og to andre; De tværttede Liget, 

ragede Skjegget, og vdede al den øvrige Hjelp, Der ved flig Lejlighed 

var fædvanlig, og tilkom en faa berømmelig Herre, fom Kong Haakon. 

Dagen efter, Søndaq, blev Liget, iført prægtige Klæder og med den 

mindre Krone eller Garland paa Hovedet, lagt paa Parade oppe i Loft- 

ballen *), med al den øvrige Pragt vg De Geremonier, der tilkom en fronet 

Konge.  Kjertefvende ftode med brændende Vorfjerter rundt omkring, faa 

at Det var lyſt i hele Hallen; dDerpaa fom VBiftopperne, alle de Gejftlige 

i Byen og alle de haandgangne Mænd ind, før endnu engang at betragte 

deres fjære Herres Trak, og fiden ftedtes Folket til Adgang. Liget, 

fortælles der, ,var lyſt og takkeligt at fee til, Der var endog en ſmuk 

Rødme i Kinderne fom om Det var levende, og man havde i fin ftore 

Bedrøvelje en ſtor Troſt af at fee, bvorfagert Den Afdodes Legeme var". 

Siden blev der funget bøjtidelige Sjælemesjer. Dagen efter, Mandag, 

blev Liget baaret over til St. Maqnus-Kirfen, hvor Det blev ftaaende 

Natten over, idet Hirden holdt Vagt over Det; om Firsdagen blev det 

fagt i Kifte, faaledes prydet fom det dengang var Skik og Brug med 

frønede Kongers Liig, og nedfat i Jorden i Choret, lige foran Trinene 
udenføor St. Magnus's Skriin, hvor da, fom fædvanligt, den optagne 

Gulvflife atter blev lagt ned, og et Feppe bvredet Dderover. Det var 

imidlertid iffe Beftemmelfen, at Liget føulde blive liggende paa Orknø. 

Han bavde felv i fin fidfte Sygdom forordnet, at hans Litg ſkulde føres 

over til Norge, for at begraves i Chriftfirfen ved Siden af bans Fa- 

der, Farfader og øvrige Frænder. Dette holdt man fig og efterretteligt. 

1) Det er iffe ufandfynligt, at dette er den famme Hall, hvoraf der endnu findes 

Sevninger i det halv nedfaldne Biffops-Slot, der i fin Tid maa have været 

meget pbrægtigt. 
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Paa en Hivdftevne beftemtes Der, at der bekle Vinteren ſkulde holdes 

Bagt over Kongens midlertidige Grav. Imidlertid foreffod Andres 

Plytt, efter fom Kongen havde forordnet, Hofholdningen; i Julen boldt han 

og Biffoppen det fædvanlige Gilde, og Lønningerne blev fuldftændigt ud- 

betalte. Da den baardefte Vintertid var forbi, og Vejret begyndte at 

blive roligere, blet det ſtore Kongeſkib, Gbritfuden, fat frem, i Haft 

tiltaflet og lagt ind til Skalpeid for at føre Kongens Litqg tilbage til 

Norge.  Uffe-Onsdaq den 15de Marts blev Kiſten tagen op, og ledfaget af 
Hirdmændene ført ud til Sfalpeid, og bragt ombord paa Skibet. Be— 

falingen over dette førte Biffop Fborgils, Erling Ulfsføn og Undres 

Plytt; tillige indffibedes alle de Hirdmænd, der havde fulgt Kongen fra 

Norge. Stibet lettede Anker den følgende Lørdag (Sde Maris), men 

De fif baardt Bejr og Modvind, faa at de ikke funde fyre lige ind til 

Bergen, men maatte føge Havn fyd i Silevaaq paa Jederen 1)Y. Der— 

fra fendte de Brev til Kong Magnus, og underrettede bam om Deres 

Anfomft. Dog fit ban vel ikke nu Den aller førfte Gfterretning om Fade- 

ren8 Død, ſkjont rigtignof Kong Alerander i Skotland, der Dog var 

Orknoerne faa nær, ej evfarede Dødsfaldet førend ſidſt Januar. Da 

Bejret blev føjeligt, lagde de ud fra Silevaag, og anfom til Larevaag 

udenfor Bergen den Mde Marts. Dagen efter, St. Benedict Mesje, 
roede Kong Magnus, ledfaget af Biſkop Peter i Bergen, ud til Skibet, 

dDer nu blev ført ind til Bergen og lagt ved Kongsgqaarden. Derpaa 

blev Liget bragt op i Sommecballen, og Morgenen efter (den 22de) 

baaret ud til Chriſtkirken, ledfaget af Kong Magnus, begge Dronnin- 

gerne, begge Biftopperne og Den vvrige Gejjtlighed, hele Hirden og By- 

en8 Folk. Liget blev jordet i Chriſtkirkens Chor, og Kong Maqnus 
felv holdt en ſmuk Tale, bvort ban med mange og fagre Ord taffede de 
FJilftedeværende for deres Opmerffombhed ?). 

Men ber var det visfelig iffe fimpel Opmerkſomhed alene, der yt— 

rede fig, eller en tilvant Geremoni, fom iagttoges, ti alle følte fmerte- 

figt Kong Haafons Tab. Han var Nationens Yndling. Det maatte være 

alle flart, at ban ved fin overlegne Perfonlighed havde ſkaffet Norge No, 

Fred og Orden i Stedet for Borgerfrig og Lovløshed, og fra Afmagt 

og Ubetydelighed bævet det til at indtage en fremragende Plads blandt 

Nordeuropas Riger. Stod ban maaffee end i Klogffab tilbage for fin 

Farfader Sverre, i Krigsøyndighed og Aandfuldhed for Harald Sigurds— 

1) Navnet udtaleg nu Selvaag; det ligger ftrar nordenfor Gaarden Haa. Man 

fan her neppe tænfe paa Silevaag i Søndhordland, fiden der ftaar ,fyd i 
Silevaag“. 

2) Haafon Haakonsſons Saga Cap. 329, 330. 
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føn, i glimrende Perfonlighed for Olaf Tryggvesſon, i foærmerff Iver 

for Olaf den bellige, faa havde han Dog faa meget af alle fire Kongers 

meft udmerfede Gyenffaber, at ban i det bele overtvaf Dem alle. Sikkert 

og voligt, med fart Blik, velmenende og urokkelig Netffaffenbed gik 

ban frem og avbejdede ufortrødent til fit enefte Maal, Folkets Lykke og 

Velvære, og felt naar han arbejdede paa Kongemagtens Udvidelfe, var 

dette aabenbart iffe af egviftiffe Grunde, men deels fordi Tidsaanden 

medførte det, deels fordi det efter hans Anſkuelſe, erbvervet i den poli- 

tiffe Stole, hvori han var opdragen, var Den fikrefte Maade til at flaffe 

Folfet Ro og hindre Undertryfkelfer. ,, Sjelden bar det baadet den ringe 
Mand, at Der var flere Herffere par een Gang”, beder det i Hird- 

ffraaen *), Der, udgiven af bans Søn, visfelig affpejler bans, eller man 

fan fige bans hele VEIS, Grundfætninger. Efter Denne Grundfætning 

handlede Haafon, og bavde baade Klogffab, Kraft og Udholdenhed, man 

fan vel ogſaa fige Lykke nok til at naa Maalet, men derhos ogſaa 

tilſtrekkelig Leve-Alder til, efter at Maalet var naaet, at fee fit Verk 

trives og befæftes, den af ham fremfaldte FIilftand bære Frugter, Fol- 

fet føle fig Ivffeligt og tilfreds, og Niget tiltage i Magt og Unfeelfe. 

Deri var han beldigere end Olaf den hellige, med hvem ban for Reſten 

af alfe de nys nævnte Konger bar meft tilfælles; Olaf faa ikke fit eget 

Berta Frugter, men bortryffedes, førend det endnu qanffe var til Ende; 

Haafon faa en beel ny Generation opvore og naa Manddoms-Alderen, 

efter at Den nye Tingenes Orden, der ffyldtes ham, var begyndt. Men 

han foor viftnof ogfaa frem med ftørre Lempe, og bavde ikke faa vanffelige 

Elementer at fæmpe imod, ingen faa ubefvem Materie at føabe af, fom 

Olaf den bellige. 
Bi have allerede feet mange Exempler paa Den Arbodigbed og 

Hengivenbed, fom Kong Haakon altid nærede for Kirken, uden dog no- 

genfinde at tilfidefætte fin fongelige Vardighed og fin vetmæsfige Myn— 

dighed, om bvilfen han tvert imod med ftørfte Omhyggelighed, næften 

endog med Skinſyge, føgte at værne. Men denne Skinſyge eller Wngſt— 

lighed vidner defto mere om, hvor oprigtig hiin USvbødighed og Hen- 

givenhed maa have været, fiden Den Desuagtet gjennem alle Storme 

funne vedvare uroffet. Hans Saga bar Derfor vift ganſke Net, naar 

den figer, at ingen Konge i Norge før ham, med Undtagelje af Olaf 

den bellige, lagde mere Vind paa at ſtyrke Cbriftendommen i Norge end 
Haafon. - Men i Betvagtning faavel af Den Iidsader, hvori Haafon 

fevede, føm af den Omitændighed, at Kirfens Anliggender ikke faaledes 

for bam vare eller tunde være eet og alt, fom for Olaf den bellige, 

1) Hirdffraaen, Gap. 14. Norges gå. Love, II. S. 403. 
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maa vi ogfaa antage at andre end veent veligigfe Motiver bragte ham 
til at gjøre faa meget for De mange gejftlige eller balv gejſtlige Indret- 

ninger, Der middelbart eller umiddelbart føyldes bam.  Gejjtligheden var 

paa den Tid den højere Givilifations Bærer og al Videnføabeligheds In— 

debaver, og da Kongen ønffede at civilifere fit Folt, og forbedre dets 

Moralitet, medens ban perfonligt yndede Kunfter og Videnffaber, troede 

han vel at førge bedſt for alt dette, ved at virke for Gejftlighedens og fær 
for gejitlige Stiftelſers Velvære. - Foltet trængte til at tages i en al- 

vorlig Skole, for at Levningerne af Borgerfrigs-Jidens Raabed funde 

tilintetgjøres, og efter De Tiders Forhold var Dette narmeſt Gejjtlighe- 

dens Saq. Men vi have ofte nok feet Grempler paa, hvor godt ban 

vidfte, ogfaa i dette Stykke at bolde Maade, hvorledes ban i fine mange 

og ftore Indrømmelfer aldrig gif videre, end hvad der ifølge de almin- 

Deligt vedtagne Grundfætninger for Grændferne mellem den gejjtlige og 

verdslige Myndighed med Sømmeligbed funde fordres, og hvorledes de, 

Der fordrede mere, eller blandede fig i bvad Der ej vedfom dem, ikke alene 

fom til fort, men ogfaa ftundom paadroge fig bans langvarige Unaade. 

Saaledes f. Er. Grøebiffop Einar, der dDeels ved fin førfte Optræden 

efter Hjemfomften fra Rom, dDeels ved fit maaſkee mere uforfigtige end 

ilde meente Forbold til Kongens Sønner vakte en Uvilje hos ham, der 

var faa ſterk, at den iffe nogenfinde ganffe tabte fig '). 

I nøje Forbindelfe med Haafons Iver for Folfets aandelige og 

fædelige Velvære faavel fom Den Varme, bvormed han omfattede Kirfens 

FInteresfer, ftaar Den overvættes Virffømbed, ban udfoldede i at forfyne 

Landet med en Mængde Bygninger, baade til gejſtligt og verdsligt Brug. 

Han byggede, fom vi bave feet, mange Kirfer og Kloftre, grundlagde 
Stæder, lod almeennvttige Arbejder udføre; Der maa pan hans Tid, 

iſer efter Fredens Oprettelfe og i hans Hovedrefidens Bergen, bave 

været en merfelig Trablhed og Rorelſe i Dette Stykke. Dog havde han 

viftnok øgfaa ved mange af fine Bygningsverfer Kronens Glands og 

Værdigbed for Øje, ligefom ban vel og ofte fun byggede, fordi han havde 

Lyſt Dertil eller bebagede fig Deri. Men man fan Dog ikke paavife noget 

enefte Bygningsarbejde af Dem, Der med Sikkerhed tillægges ham, fom 

egentlig overflødigt eller et blot og bart Pragtftvife. De mange Be- 

fæftninger, ban lod opføre, vare beregnede paa at fifre Landet faavel 

mod udenlandffe Fiender, fom mod indenlands Vold; thi disſe Befaſt— 

1) Endogſaa ved Kongens og Griebiffoppens fidfte Samvære i Throndhjem be- 

merfer Sagaen, fom vi have feet, at det gif nok faa godt af imellem dem, 

fornemmelig ved Kong Magnue's Beftræbelfer. Dette vifer nofføm, at For- 

ftaaeljen i fig felv var flet. 
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ninger vare tillige Statsfængfler før Ugjerningsmænd, og den Omftæn- 

dighed, at Der nu virkelig bavdes Fængfler, funde igjen gjøre en ftørre 

Humanitet i Straffelovgivningen mulig, idet man ej længer ved Dods— 

ftraf og grufomme Lemlæftelfer behøvede at fitte fig mod Forbryderne. 

Bi bave ovenfor nævnt, hvilte disſe Befæftninger vare. Hertil fan man 

maaffee føje Vargohuus, fiden det nævnes i biin Foltevife fom erifte- 

rende før Kong Haafons Død. Det var ogfaa, under De ovenfor ſtil— 

drede Grændfeftridigheder og andre Sammenftød med Rusferne, nødven- 

Digt at have et faft Punkt der nordpaa, bvorfra Sysfelmanden og Grænd- 

fevogferne funde holde Øje med hvad Der ſkede, og være paa rede Haand, 

naar Deres Nærværelfe udfordredes. Vi fee beri Den famme Iver for 

at vedligeholde Kronens Beſiddelſe ubeffaarne, der ogſaa aabenbarede fig 

i Kong Haafons Forhandlinger med Skotland og fidfte Tog til de veft- 

fige FarvandDe. Beſiddelſerne ved Skotlands Vefttvft vare neppe faa 

meget bærd; men Det anfanes for en Wresſag at forfvare bvad berøm- 

melige Forfædre bavde vundet, og ban havde neppe funnet udrufte en faa 

ftor Flaade og Hær, bvis ikke Foretagendet havde været populært. 

Man fan viſtnok iffe fige Kong Haafon fri for den Lyſt, de flefte 

tafentfulde Fyrfter bave Deelt med bam, Lvften til at udvide deres Magt 

og Befiddelfer; men hos Haafon fremtraadte den visfelig paa Den mil 

deſte og tilgiveligfte Maade. Thi felv hvor denne Tragten fynes meft 

ubeføjet, fom f. Er. med Henfon til Island, faa vifer Der fig Dog tv- 

deligt ved Siden af den blotte Lyſt til at lægge et beelt Land til fit 

Rige ogſaa en umisfjendelig Straben efter at gjøre Ende paa de Vold- 

fombeder, der berffede par Øen, og ftaffe den Fred og Ro. Vi fee 

tillige at han ftundom funde bengive fig vel meget til Heftighed, og give 
fin Brede Rum, navnlig Da ban I fin Overilelje bød Gisjur Thorvaldé- 

føn at dDræbe Snorre Sturlasjøn; men disſe Petter bliver Dog ſmaa 
eller falde næften veent bort i Sammenligning med det bele Billede af 

Maadebold, Nerfindighed og Velvilje, fom bans Ferd ligefra Ungdom 

men til bans fidfte Dage giver o8. Allerede fom Barn bave vi feet, 

hvorledes ban intet vilde børe om at frille fig i Spidfen for em Op- 

rørsflot mod Kong Inge, uagtet ban meget qodt vidfte, at Dennes Ad— 

komſt til Kronen iffe funde maale fig med bans. Hans Ferd imod den 

Danffe Konge og Gnfedronning under hans fidfte Regjeringsaar vifer en 

fignende Samvittighedsfuldbed og ſtreng Piigtfølelfe. Det bavde f. Cr. 

i 1259 ftaaet ham, ligeſom Byrge Jarl, frit for at anjee fig Løft fra fin 

Forpligtelfe til at fomme det danffe Hof til Hjelp, da Kong Chriſto— 

pher var Død, men Haafon troede, at hans Nærværelfe ikke Des mindre 

funde gjøre Nytte, og ban indfandt fig ved Kjøbenhavn, fljønt Der al- 
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deles intet derved for ham var at vinde, men fun ftore Omfoftninger at 

beftride, ved at holde fin Flaade faa meget langer famlet. 

Denne hans NMetfindigbed bidrog vel ogſaa for en ſtor Deel ved Siden 

af bans Magt og Krigsey til at gjøre ham faa agtet, endog meget fjernt 

fra Norge. Ingen norft Konge bar nydt en ſaadan Anſeelſe og været 

faa bøjagtet af fin Samtid, fom ban. Vi have feet, hvorledes Paverne, 

fornemmelig fra Jnnocentius den 3die af, vifte ham ſtorre Opmerkfom- 

bed og Fojelighed end maaftee nogen anden Monard i den fatholfte 

Gbriftenbed. - Den fore Kejfer Frederif den 2den var bans færdeles 

Ben; den franffe Kong Ludvig, Den fpanfte Kong Ulfonfo fød fig det, 

fom vi have feet, være magtpanliggende at forbinde fig med bam; Den 

nobgorodſke Storfyrfte føgte at fommei Svogerffab med bam; endog med 

Sultanen i Tunis traadte ban i Forbindelfe. Norges Navn var paa 

den Tid fiffert mere udbredt og befjendt før fjerne Nationer, end Det 

endog nu omftunder er, og Det føyldtes viftnof ene og alene Haafons 

Perfonligbed. 
Konq Haakon var fød om Sommeren 1204, altfaa havde ban før fin Død 

foldt fit 59de Aar, og git i det 60de. Han opnaaede faaledes en bøjere 

Afder end nogen norff Konge før ham lige fiden Harald Haarfagre. 

Siden Sommeren 1217, altfan i 46 Aar, havde ban baaret Kongenavn; 

og fra 1223 fan ban figes at bave vegjeret fom myndig Konge, men i 

tolv Aar berffede Han fun over de to fydlige Laqdømmer, medens Skule 
Jarl raadede for Froftatbingslagen og Hanlogaland; i de fem følgende 

Aar var Forholdet foævende, indtil det omfider endte med aabenbar 

Fepde; forſt efter Skules Fald berffede Haafon alene, og i uforftyrret No. 

Men Denne bans Enehberredømmes Tid, fra 1240 til 1263, var Dog 

fængere, end de flefte porige norffe Kongers Negjeringstid, naar man ej 

regner Deres Umyndigheds-Aar med. Denne længere Levetid ffyldte vel 

Kong Haafon for en ſtor Deel fin ovdentligere og fædeligere Levemaade. 

Ibi de flefte tidligere Konger havde viftnot ført et Liv, Der gjorde Dem 

til Oldinger, medens de efter Aarene fun ffulde være Ynglinger. Da Kong 

Haafon bavde ladet fin wældfte Søn, Haafon, give Kongenavn, faldte 

man Dem, for at adſkille Dem fra binanden, Kong Haafon den gamle og 

Kong Haafon den unge. Men Tilnavnet , den gamle” vedblev endog 

efter Kong Haafon den unges Død, i det mindfte betegnes Kong Haa- 

fon faaledes oftere i fenere Skrifter, Deels vel paa Grund af bans lange 

Regjeringstid, deels for at adffille ham fra bans Sønnejøn Kong Haa- 

fon Maqnusjøn, fædvanligen faldet , den fronede”. 

Haafon beffrives fom en Mand af middels Højde, velvoren, ber- 

- Debred og fmal i Livet, temmelig bhøj i Swdet, med frore og ſmukke 

Øjne, i det bele taget af Statur og Vært fom hans Farfader Kong 
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Sverre. Han var, figes Der, blid, naar han var å godt Lune, men barft, 

naar ban var vred, ualmindelig munter, livlig og raff i fine Bevægelfer. 

Mod fattige og trængende Folt var han altid venlig; hvor betynget 

hans Sind end funde være, faa fvarede han dog i Det mindjfte dem altid blidt, 

naar de benvendte fig til ham. Naar han var fammen med Fyrfter, vidfte 

ban ppperligt at iagttage fin VBærdighbed; paa Thing var ban færdeles 

veltalende, og vidfte faa godt at vette fin Omgang efter Omftændiabe- 

Derne, at forffandige Mænd, der fom fom Gefandter til bam fra andre 

Fvrfter, faqde at de ikke bavde feet nogen Fvrfte, Der bedre forffod paa 

een Gang baade at være Kammerat, Konge og Herre ). Hans Dannelfe 

maa bave været ftørre end De flefte Fvrfters paa hans Iid, thi han havde 

i fin Barndom modtaget en fuldfommen Klerfe-Lærdom, og at Denne 

maa bave været temmelig grundig, vifer, bvad der nys er berettet, at 

ban paa fit fidfte Sygeleje funde lade fig forelæfe af latinffe Bøger. 

Rigtignok blev det bam i Slutningen vanffeligt at følge med Meningen, 
men Det var Dog meget, at ban endnu i fit 60de Aar funde erindre Det 

mefte af Den boglige Lærdom, ban havde modtaget I fine Børneaar. 

Hvilket literært Liv Der maa have været ført ved bans Hof, og hvor 

meget ban felv opmuntrede, ja endog fremfaldte litevære Foretagender, 

bave vi allerede i Det foregaaende viift. 

Kong Haafon fandt ogfaa en Hiftorieffriver for fine eqne Bedrifter, 

dDer var Disfe Bedrifter værdig. Denne Hiftorieffriver var, faa forun- 

derligt det end fan ſynes, bverfen mere eller mindre end den ivrige islandføe 

Uafbængighedsmand Sturla Thordsſon. Beretningen om hvorledes det 
gif til, at ban for en Tid fom bort fra Island vg blev em Kongetjener 

i Norge, er bøjft merfelig og oplyfende om Datidens Forbold. Sturla 

havde, fom ovenfor berettet, maattet afftan det nys erbodte Herredømme 

over Borgarfjorden til Ravn Oddsføn, men var iffe Lidet ærgerlig derover. 

Hans ene Søn Snorre, der nu var bleven voren, en bøjft voldfom, 

uftyrlig ung Mand, flvttede juft paa den Tid til Borgarfjorden, maaſkee 

netop for at ulejlige Ravn, der havde opflaaet fin Bopæl paa Stava- 

bolt; Det varede iffe [ænge, førend Snorre8 og bans mange Kammeraters 

Voldſomhed blev fan ſtor og utaalelig, at Ravn far godt fom jagede 

dem bort. Herover blev Sturla felb forbitvet, og da Snorre tilligemed 

en beel Deel flere fik et Tog i Stand, for at overfalde Navn, fulgte 

ban ogfaa felv med, fljønt han vigtiqnot bavde fraraadet Det, og fpaaet 

at Det vilde ende værft for Dem felv. Hans Spaadom gif ogfan i Op- 

foldelfe. Ej alene mislykkedes ganſte Joqet mod Ravn, men denne 

gjorde felv med overlegen Styrke et Tog til Vejtfjordene, fik Snorre i 

1) Haafon Haafonsjens Saga Gay. 332. 
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fin Magt, og bragte Sturla i faadan Knive, at ban maatte forpligte fig 

til, famme Sommer at forlade Landet. Det føede ogſaa, ffjønt Sturla 

var meget ængitlig for, bvorledes Kong Haakon vilde modtage ban. 

Det var bam en ſtor Irøft, da ban paa fin Rejſe til Ørebakfe, bvor 

han ſkulde indføibe fig, mødte fin Svoger Thord og af Denne fik at vide, 

at Kong Haafon var dragen til Sfotfand, og at Kong Magnus nu til- 
figemed Dronningen og Gaut paa Mel ftode for Styrelfen. Han baa- 

bede nok, at han ſkulde vinde deres Gunft. Paa Orebakke traf ban 

Gisfur Jarl, men fit beller ikke hos ham nogen Troſt; tvert imod Var 

Gisfur uvenlig imod ham, maaffee fordi han iffe havde været ivrig nok 

til at ftaa bam bi mod Hallvard Guldføo. Faa Omterlinger i Skjebne 

vare pludfeligere og flørre end den, Der nu var fleet med Sturla. For 

iffe mange Maaneder tilbage havde ban været en mægtig Høvding, bvis 

Vink mange Ivftrede; nu havde ban intet tilbage af fin Magt, neppe en- 

gang De nødvendige Penge til Underbold, var forjagen fra Det Land, 

blandt hvis Herffere ban nys bavde været regnet, og ffulde næften fom 

en Lofferidder føge fit Underbold i et andet Land, bvor han neppe no- 

genfinde før bavde været, bvor han faaledes maatte føle fig frem- 

med og forladt, og bvis Konge Ddesuden var ſterkt forudindtagen imod 

ham. Sturla havde en hurtig Overrejfe, og landede ved Bergen, bvor 

Kong Magnus endnu var. Han gjorde firar fin Opvartning hos 

Gaut paa Mel, der pidtil havde viift fiq fom De flefte Sturlungers 

Ven og Patron. — Som faadan vifte ban fig ogſaa mod Sturla, thi 

faa fnart ban bavde hørt hvo ban var, fagde han, at bans Huus og 

Bord ſtod bam, fom de andre Sturlunger, aabent; og Dette fog man 

paa Den Tid i den udjftrafte Betydning, at den Indbudne ftulde flotte 

ind og være ftadig Gjeft. Sturla lød fig det iffe fige fo Gange, men 

flyttede til Gaut, hvem ban nu paa Det fuldftændigfte underrettede om 

Marfaqen til fin Anfomft. Gaut fortalte bam igjen, hvor ban var ble- 

ven fvertet hos Kongerne, ifær hos Haafon, men lovede Dog, fom man 

feer, åt gjøre fit Bedfte for at flaffe bam Den unge Konges Naade. 

Kort efter tog ban bam med fig til Kongen. Da de fom ind, og begge 

bilfede, gjengjeldte Kongen Gauts, men ikke Sturlas Hilfen, devimod 

fpurgte ban Gaut, hvad Det var for en Mand, ban bavde med fig. 

Gaut fvarede: , Det er SfaDden Sturla Thordsſon, der nu er kommen 

før at føge eders Naade, og fom jeg, Herre, holder for en forftandig 

Mand”. ,Han vilde vel neppe være fommen bid, om ban bavde raadet 

fig felv”, ſagde Kongen, ,men ban faar prøve fin Lvffe, naar min Fa- 

dDer fommer bjem”. „Saa vidt jeg verd”, ſparede Gaut, „har han et 

Kvæde at føre baade eder og eders Fader”. „Det forftaar fig”, fagde 

Mund. Det norffe Folls Hiftørie. IV. 28 
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Kongen, ,at jeg iffe lader ham drabe, men i min Fjenefte fommer han 

itte”.  Gaut maatte faaledes gaa hjem med Sturla, uden at have ud- 

rettet fort, og btrede fin Førundring over at ban funde være bleven faa for- 

færdeligt fvertet hos Kongen, imidlertid trøftede han ham med at det endda 

var noget, at Kongen fod ham beholde Livet. Sturla ytrede at det ſikkert 

maatte være Navn, der havde fvertet ham (det vil Da fige gjennem fine 

Udfendinger), og fremftillet ham fom Den, der var Sjælen i den bele 

Oppofition paa Island. Gaut lod det Dog ikke blive ved Det førfte For- 

føg, men gif Dagen efter alene ned til Kongsgaarden, og fit Kongen 
endelig overtalt til at tage Sturla med blandt Befætningen paa fit Skid, 

bvormed ban netop føulde drage fodover. Sturla ſagde at ban juft ikke 

fængedes efter at fomme fra Gaut, men maatte naturligviis føje fig ef- 

ter Kongens Vilje. Han blev indført paa Mandffabsliften, og begav 

fig ombord den Dag, da Stibet ſkulde afgga. Han fom temmelig tid- 

figt, medbringende fin VBadfæf og Kifte; Der var fun faa andre komne, 

og ban fad en Tidlang for fig felv fremme paa Dætfet. Endelig fom 

Kongen og Dronningen med Deres bele Følge. Sturla ftod op, bukkede 

og bød ban velfommen, men Kongen fvarede intet og fred agter til 

føftingen. De fejlede bele Dagen; om UAftenen, da man lagde i Havn 

og alle toge deres Madfækfe frem, var der ingen, fom indbød Sturla 

til at fpife med fig. Han fad en Stund, ene og forladt, da en af 

Kongens Fjenere fom til, og fpurgte om ban iffe bavde Mad eller 

Driffe med. Sturla fagde Nej. Da gif Fjeneren agter til Kongen, 

hviftede til bam, og fom tilbage med den Befaling fra Kongen, at Sturla 

ffulde være Spifefammerat med tvende Hirdmænd, Thorarin og Griend, 

der havde de befynderlige Filnavn, biin af Mund”, denne af  Maqe" 

(Mave), bvilket fynes at vife, at De vare berygtede fom Fraadfere. 

Formodentlig ffulde det være for Løjers Skyld, at Kongen netop an- 

vifte Sturla paa at dele deres Mundforraad. De tog beller iffe fyn- 

derlig venligt imod Den uventede Bordfælle. Da man flulde gaa til 

Sengs, fpurgte Stavnboen om der ikke var Nogen, der funde fortælle 

en fornøjelig Hiftorie. De flefte taug; Da fagde ban: , men du, Sturla 

Fsfænding, vil ikke du fortælle o8 noget?" „Jo gjerne," fvarede 

Sturla, og fortalte nu den faafaldte , Huldarfaga” bedre og omftændeligere 

end man nogenfinde før havde hørt den fortælle. Alle trængte fig Der- 

før om ban, for iffe at tabe et Ord. Dronningen, fom fra Løftingen 

blev Denne Frængfel var, fpurgte bvad den flulde betyde. Der blev 

fvaret at alle vilde høre det PEventyr, Jslændingen fortalte; hun fpurgte 

hvad det var for et: „den bandker, fagde man, om en ſtor Troldkone, 

den ev færdeles forngjelig, og Dertil fortæller ban den udmerket godt.” 

Kongen bad hende iffe at agte paa Dette, men fove. Hun fvarede: „jeg 
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tror beftemt at denne Islonding ev en brav Mand, og flet ikke faa brø- 

defuld fom man bar flildret ham.” Kongen fvarede intet. Dagen efter 

var Vinden ugunftig, faa at man maatte ligge ftille. Da Spifetid fom 

og man fad og draf, lod Kongen bringe Sturla Sendinger fra fit eget 

Bord.  Herover bleve hans madlyftne Bordfæller færdeles glade, og 

fagde at bvis Dette gif oftere paa, vide de have frørre Nytte af ham 

end De havde tæntkt. Da Maaltidet var til Ende, fod Dronningen 

Sturla bede at fomme til hende og bringe Wventyret om Troldkonen 

med. Hun froede vel altfar, at ban bavde det optegnet og læfte 

Det op af Bogen. Sturla gif ftrar agter til Løftingen og bilfede Kon- 

geparret; Kongen gjengjeldte iffe fynderlig venligt bans Hilfen, Dron- 

ningen Derimod meget blidt og belevent. Hun bad ham nu fortælle 

Wventyret, og ban begyndte firar. Han holdt temmelig [ænge paa der— 

med, og forfortede faaledes flere Fimer, Der ellers not vilde have været 

beef fedfommelige for det bøje Herffab. Da ban var færdig, takfede 

Dronningen og mange andre bam, og vtrede at han maatte være 

en viis og vel forfaren Mand. Kongen fvarede intet, men fmilede dog, 

og Da Sturla deraf troede at fpore en Forandring til det Bedre i Kon- 
gens Stemning mod bam, tog ban Mod til fig, og fpurgte om ban 

vilde børe fo Kvæder, ban havde Digtet, Det ene om ham, Det andet om 

hans Fader. „Lad bam fvæde”, fagde Dronningen, tbi han ſtal jo 

være faadan en vbpperlig Stad; Kvædet maa Derfor vift være udmerket”. 

Kongen fagde da at ban for Det førfte funde fyæde det, ban bavde dig- 

tet om bam felv. Sturla fvad det til Enden. Dronningen fagde firar : 

„jeg bolder for at Dette Kvæde er godt Digtet”. Men fan du da vir- 

felig opfatte Meningen”, fpurgte Kongen. „Jeg vilde gjerne at I ffulde 

tro det, Herre”, fagde Dronningen balv undvigende. „Ja jeg vidfte 

før at Sturla forftod fig qodt paa at Digte”, fagde Kongen. Stort 

funde Dronningen vift ifte forftaa af den indviklede Drottfvæde-Poefi, 

fom bun maaffee nu børte for førfte Ganq i fit Liv, men Sturla har 

vel fremfagt Kvædet med en ſmuk, flangfud Stemme, og faa meget 

funde hun vel ffjønne, at der forefom ſmukke Ord til bende og om ben- 

des Fader, Den Hellige Kong Erik!). Sturla bilfede nu Kongen og 

Dronningen, og gif atter forud til fit Rum. Om UAftenen, Da Kongen 

ffulde gaa til Senqs, lod han Sturla fade. Da Sturla fom, og 

fpurgte bvad Kongen vilde bam, tog Denne et ftort Sølvbæger, fuldt 

med Viin, draf lidt deraf, og gav Det fiden til Sturla med de Ord: 

„Viin ffal man til Ven driffe” 2). Gud være lovet, at Det nu er faa- 

1) Verſene, hvori disfe Ord forefomme, ſtaa i Haafon Haafonsføns Saga Cap. 310. 

2) Dette er et Ordfpil, der fun fremtræder tydeligt i det ældre Sprog, hvor Ordene 

28* 
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ledes“, fvarede Sturla. „Ja, faa ffal det være”, fagde Kongen, ,,04 nu 

vil jeg børe det Kvæde du har Digtet om min Fader". Sturla fvad 

Det. Det var Digtet I Det velklingende, bøjtidelige Verfemaal, kal— 

det Rynhenda, ligefom Urnors berømte Kvad til Kongerne Magnus og 

Harald; det begyndte, fom Det fynes, med hans Kroning og endte med 

at prife Kongens Anfeelfe lige til det fjerne Serkland, efter at Der i det 

næft fidfte Vers er talt om at Kongen har udvidet fit Herredømme 

fige til Nordpolen '). Digtet felv er vigt paa fmukfe Billeder, og maa 
anjee8 fom et af De ypperfte Kvad af dette Slaqå, fom den ældre poetifke 

Norrønaliteratur har at opvife. Da det var til Ende, vofte ogfaa alle 

Det, fær Dronningen, og Kongen udbrød i fin Beundring: „Jeg tror 

beftemt, du foæder bedre end felve Paven"! Og nu endelig indlod Kon- 

gen fig nærmere med Sturla, fpurgte ham om Aarſagen til hans Komme, 

og fif fuldftændig Underretning om hans fidfte ubeldige Sammenſtod 

med Ravn. „Jeg ved, Herre”, faaledes fluttede Sturla fin Beretning, 

„at jeg bar været fvertet og beløjet bos eders Fader og eder felv af 

mine Uvenner; nu trænger jeg fom alle andre til Guds Miffund og 

eders Hjelp, Herre, og jeg anbefaler faaledes min bele Sag ganſke til 

eders Naade”. — Kongen fagde venligt: „nu bar jeg børt Dine Kvad, 

Sturla, og mener at Du er en vbpperlig Sfald; det vil jeg nu lønne, 

idet jeg byder Dig at være hos mig i al Benffabelighed og god Fred; 

naar min Fader kommer bjem, faar du afgjøre dit Udeftagende med ham, 

men jeg ffal fægge et qodt Od ind for dig”. Dronningen takkede Kongen 

meget for denne Godhed, og fagde at Sturla vift var fuldfommen for- 

tjent Dertil. Kongen anvifte da Sturla færdefes anftændige Tærepenge, 

og Da ifær Dronningen fremdeles vifte fig meget naadig imod bam, 

fulgte De øvrige Hoffolf Eremplet, faa at Sturla fnart var færdeles af- 

gjørt. Det varede ikke heller længe, førend Kongen fattede ſtor Hengi- 

venbed for bam, og ofte raadførte fig med bam, viftnok ifær om De islandfe 

Anliggender. — Og faa fnart Gftervetningen indløb om Kong Haafons 

Død, gav Magnus bam det Hverv, at udarbejde bans Faders Saqa. 

Denne, beder det, udarbejdede ban efter Kong Magnus's egen Unviis- 

ning, og faaledes fom de forftandigfte Mænd fagde bam fore. J Ea- 

gaen felv figes der (Gap. 275), at den blev ffveven, da Magnus havde 

vin (Biin) og vinr (Ven) ligne hinanden. Kongens Ord lød, , vin skal til 

vinar drekka*. 

1) Det er dette Vera, hvis Indhold vi ovenfor tildeels have anført, &.382. Ut 

det Kvad, Hvorom her handles, netop er dette, fres afi hvad vi ogſaa nedenfor 
nærmere paapege, at Digteren her henvender fig umiddelbart til Kong Haa- 

fon, hvilfen han altfaa maa have troet at finde i Live da han digtede Kvadet. 
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været Konge i Norge to Vintre fiden bans Fader Haafon drog veit 

over Havet. Disſe to Vintre vare 1263—64 og 1264—65; I dette 

Aar blev Sagaen altfan færdig, førend Sturla, fom vi i Det følgende 

ville fee, vejfte tilbage til Island i Kongens rende om Sommeren. 

iden, ban brugte til at flrive den, var fanledes ikke lang, fun 

omtrent et Aar. Og Dette er merfeligt not, naar vi fee hen til Deng 

Udforlighed og fjeldne Nojagtighed, bvorpaa vi allerede i Vet fore 

qaaende bave baft far mange isjnefaldende Beviis. I dette Henfeende, 

vad Nøjagtigbed og Sanddrubed angaar, indtager Den uimodfigeligt Den 

førfte Mang blandt alle norfte Kongefaqaer. - Men det ev heller ikke at 

undres over, at Sturla tunde fortælle alt far nøjagtigt og troværdigt, da 

ban jo baade felv var famtidig med Begivenhederne, og Dertil havde 

Deltagerne og Øjevidnerne at vaadføre fig med. Der er heller in- 

qen Ivivl om, at ban benyttede alle de Documenter og Actſtykker, Der 

fandtes i Det fongelige Avdiv; i det mindfte fortælles der, at ban fenere 

fatte Kong Magnus's Saga fammen efter Breve og bans egen Unviis- 

ning, og der er ikke mindre Grund til at antage at han benyttede de offentlige 

Brevffaber ved Udarbejdelfen af Kong Haafons Saqa. Sproget i denne 

er fimpelt, flart og flydende, Fremftillingen livlig og underholdende, om den 

end ikke befidder Den færegne Kraft og Lune, der udmerfer Sverres Saga. 

Den er ſtreng dronologiff, og gjennemqaar Var for Aar Kongens Be- 

drifter. Kun i de nærmefte Mar efter Hertug Skules Fald, da Kongen 

faa at fige begyndte en ny Regjerings-Epoche, er Den mindre omftændelig 

og nøjagtig, eller gaar i Det mindfte over en temmelig fang IJidsperiode 

i ufædvanlig Kortbed: man maa tro, at enten Kilderne netop paa Det Sted 
have været noget magre, eller at Der var en Deel Begivenbeder, fom 

ban med Flid afboldt fig fra at fortælle. Ligeledes er Sagaen i 

egentligfte Forftand fun Kong Haakons Saga, iffe Norges Hiftorie i Den 

Tid, ban berffede. Derfor berøres, fom vi allerede ovenfor bave om— 

talt, Hertug Skules Bedrifter og Livsomftændigheder iffe uden for faa 

vidt de gribe ind i Konq Haafons Levnetsbiftorte. Hertugens hele Re— 

gjeringsvirffombed i den Tid, ban beberffede det nordlige Norge, vg alle 
de, tildels vel endog temmelig merkelige Begivengeder, Dder Da forefaldt 

i Sbrøndelagen, eve faaledes, da vi ikke befidde nogen , Hertug Stules 

Saga” begratne i evig Forgfemmelfe *). 

Gfter at Sturla nu engang fra at være en Frihedaz og Uafhængigheds- 

Mand var gaaet over til at blive en af Kongegunft afbængig Hofmand, 
benyttede han fin ſtore Digtergave flittigt til Kong Haafons Forbherligelfe. 

Foruden Den nys omtalte Draapa, fom ban allerede maa have udar- 

) Sturl. Saga, X. Cap. 12—18. 
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bejdet paa Island, førend ban erfarede Kong Haafons VBortrejfe, i den 

Henfigt at foæde den for Kongen felv, (bvorfor ban ogſaa i Kvadet hen- 

vender fig til Denne, fom om ban var perfonligt tilftede), Digtede ban 

iffe færre end tvende andre Draaper om Kong Haafon, alle temmelig fange 

og meget fmukte. Den ene af dem, i den gamle Versart Fornyrdalag, 
er en fuldftændig Gjfterligning af de gamle Avve-Draaper; der gjennem- 

gaar Kongens hele Liv, ligefra Det førfte til Det fidfte. Den anden, 

faldet  Ravnsmaal”, i den færdeles velklingende, men vanffelige Digtart 

„Toglag“, beffriver i glimrende Farver Kong Haafons Veſterhavs-Tog, 
og Den tvedie, i det fædvanlige Drotttvæde-VBerfemaal, omhandler ogſaa 

Kongens Bedrifter, faavidt man fan flutte af de førhaandenværende Brud- 

ftotfer, fra førft til fidft. Af alle disfe fire Draaper anfører Sturla 

felt en Mængde Vers bift og ber i Sagaen, sjenfynligt for at efterligne 

De gamle Sagaftrivere, Der anførte Skaldevers fom Hjemmel før deres Ud- 

fagn. Om faadan virfelig Hjemmel fan der naturligvis ikke her være Fale, 

hvor Sturla var Forfatter baade af Verfene og Verten. Ut han Ddigtede 

faa mange forffjellige Kvad om Kong Haafon, ligefom han og ffal have 

digtet mange Kvad om Maquus, fom vel neppe faa meget af nogen 

indre Frang til at udtale fin Beundring for en Konge, ban egentlig 

fnarere havde badet eller i Det mindfte frygtet, end elffet, fom det ſkede 

efter højere Opfordring, ved visfe bøjtidelige Anledninger inden Hoffet. 

Og egentlig gjør det derfor et nedflagende Indtryk, at fee en Mand, der hørte 

til fit Fædrelands fornemfte Slægter, og felv bavde herſket der næften 

fom en Fyrſte, i fit femtiende Aar fom en Lykkeridder pdmygt at maatte 

bejle om de Kongers Gunjt, bvis Herredømme ban bidtil havde for- 

fmaaet, og at blive en beſkikket Hofpoet, hvis vige Digtertalent ftilledes 

til De heje Vedkommendes Naadighbed, uden Spørgsmaal om indre Kald 

eller Begejftving fra hans Side. Dette var viftnof mange vinge vg fat- 

tige Jslændingers Levevej, men den højbyrdige, fordums mægtige Sturla 

Thordsſon var Dog for god dertil. Imidlertid maa vi lykonſke Norge, 

at en af dets vpperfte Konger fit en faadan Hiftorieffriver. Sturla 

Digtede og et mindre Kvad, eller en faa faldet Floff, om Byrge Jarl, 

og fif til Befønning af bam nogle prægtige Kladningsſtykker 1). 

Det er allerede ovenfor berørt, at Der heller iffe fra Kong Haafons 

Regjeringstid findes Mynter, fom med Sikkerhed funne henføres dertil, 

1) Disfe Klædningsfiyffer foldes Kumpås af baldikinn edr kyrtill halfermabr, 
baldikinn ok skarlat ok ågætt kaprun; ved det førfte forftodes et med re— 

gelmæsfige Figurer broderet Styffe Baldakin, iffe et „Compas“ fom flere 

have troet. Sturlunga Saga X. 18. 
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uagtet der iffe fan være Ivivl om, at faadanne maa bave været til. Det 

er muligt, at enddeel Bracteater, der forefindes, tilhøre bam, men med 

VBisbed fan det iffe paaſtages. 

49, Folkets Tilftand og Vilkaar, Skifte og Sæder under Kong Hanfons 

Regjeringstid. 

Vi have i det Foreqaaende feet mange Beviis paa, at Der i den 

fidfte Periode af Haafons NMegjeringstid, da Borgerkrigene vare tilende- 

bragte og De Saar, fom de havde flanet, vare lægede, maa have berffet 

megen Velvære og Tilfredshed blandt Folket. Endog de ſtore Penge- 

fummer, fom Kong Haafon ved forffjellige Lejligbeder udgat, og De be- 

todelige Udruftninger, ban faa fig iftand til at gjøre, vidner om, at Der 

maa bate været etflags Overflod i Landet, thi ellers vilde vel neppe De 

fongelige Kasfer have været faa vel forfynede. Afgifterne maa have været 

ordentligt og fudfiændigt betalte. Hvor ftor Folfemængden var paa biin 

Tid, fan man efter de forbaandentærende Data heel vanffeligt, i Det højefte 

fun tilnærmelfesviis og ufiffert, beftemme, før faa vidt den før omtalte Angi— 

velſe af, bvor mange Folk der ffulde frilles ved fuld Almenning, fan afgive 

nogen Maaleftot '). Dette var 33600 Mand, men fun for Skibrede— 

eller Kvit-Diftricterne ; bvad der kunde eller ſkulde ftilles fra de andre Diftric- 

fer Oplandene, FJemteland m. m., regnedes iffe bertil. Anſees nu biint 

Tal for i Gjennemfnit at vepræfentere en Fiendedeel af Befolkningen *), og 

vegne vi for De indre VDiftricter to Frediedele af Untallet for bine, Vli- 

ver Det hele Dog fun 560000 Menneffer; og Det er vel heller ikke fand- 

ſynligt at Norge paa den Tid havde frort flere. Men Europas øvrige 

Lande vare i Forhold omtrent ligeſaa tyndt befolfede, eller maaſkee end 

mere, å Forbold til hvad de ere nu. MNavnlig maa man antage at Dette 

var Filfældet med England, der førft i den aller fidfte Tid bar fanet fin 

overordentlige Filvert i Befolfningen, og ligeledes med Sverige og Dan- 
marf. — Disfe Landes Beftaffenhed gjør det fandfynligt, at forholdsviis 

ftørre Dele af Dem endnu vare bevorede med Sfov og uopryddede, end 

i Norge, bvor Fordelingen af Fjed- og Dal eller Slette-Land ev faa 
ffarpt udpræget, og Derfor de til Oprydning og Bebyggelje frittede Egne 

1) Se ovenfor I. S. 982. Angivelfen fynes, fammenlignet med den i den ældre 

Gulathingslov, at maatte henføres til det 13de Aarhundrede, fr ovenfor LL. 

GS. 982. 

2) Som befjendt, funde man gaa lige til hver de Mand: da man dog neppe 

nogenfinde gif faa vidt, fam man vel med frørfte Sandfynlighed regne hver 
tiende. 
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baade eve færre og beftemtere afgrændfede, faa at de for føørfte Delen 

allerede fra den gldſte Tid vare betegnede fom faadanne, vg tagne 

i Brug. — Dog fynes man af de tidligere omtalte Fillægs-Lovbe- 

ftemmelfer, bvad enten de nu ſkrive fig fra Kong Haafon Sverresføn 

eller Haakon Haafonsfjøn, at funne flutte, at flere Strækninger, iſcer 

i Det nordlige Norge, maa have været opryddede i Slutningen af det 

12te og 13de Aarbundrede; vg Befolkningen var felv viftnok i ſta— 

Digt Iiltagende gjennem bele det 13de og førfte Halvdeel af det U4de 

Aarbundrede indtil Den fore Peſt. Til denne Befolkning i felve 

Norge maa man for evrigt vgfar regne Befoltningen paa Færserne, 

Hjaltland, Orfnøerne og Svyderøerne, og efter 1264 ogſaa paa Island 

og Grønland, for at faa Det fuldftændige Antal paa alle dem, Der er— 

fjendte Norges Konge for fin Overberre. Men Antallet af denne Be- 

folkning, lagt til biin, førmaar neppe at naa Det tiende Hundredetufende. 

Skikke, Sæder og Omgangstone hos alle disje Menneffer man un- 

Der Kong Haafons langvarige Negjering og ved De byppige Forbindelfer, 

hvori Norge nu ftod med Udlandet, bave undergaaet en iffe vinge For- 

andring, i Det mindſte ved Hoffet, i De højere Kredfe, famt i og ved Byerne. 

Vi have feet, hvilfen Pragt og Lurus Der berffede ved Kong Haafons 

Kroning; Dette var nu viſtnok en overordentlig Lejlighed, men alerede 

af Beffrivelfen over, hvorledes det gif til og faa ud i Dronningens So— 

vefammer, Da Kongen meldte bende bendes Faders Opror, feer man at foftbare 

Stoffer endogfaa i Det Daglige anvendtes baade fil Klædedragt og Bobave; 

Kongen benyttede, fom man feer, i Regelen Bordtøj af Sølv, tildels forgyldt; 

Viin begyndte allerede mere og mere at blive den fædvanlige Drif ved 

fornemme Mands Gjeftebud. Paa Landet Derimod, i mere affides lig- 

gende Egne, funde det Dog ogſaa gaa fimpelt og gammeldags nok til, endog 

hos bøjfornemme Mænd, dog vel ifær, naar Ddisfe fel hørte til hvad 

man funde falde den gamle Stole. Dette feer man af bvad Der fortæl- 

les om Thorgils Sfardes Ophold i Sogn, den førfte Vinter, ban til- 

bragte i Norge (1244—1245). Thorgils Sfarde var førft bos en 

Mand ved Navn Erik, paa bvis Skib ban var fommen fra Island, og 

føm fiden indbød bam til fig i Sogn; men i et Selffab hos Erik blev 

ban fjendt med Lendermanden Brynjulf Jonsføn paa Hvaal, den for- 

nemfte Mand i Heredet, og flyttede efter Dennes Indbydelfe til ham; 

han bavde nemlig allerede før erflæret, at ban belft vilde være bos Den 

førnemfte. Hos Brynjulf gif det meget berligt til i alle Maader, og 
der blev drukket meget i Julen, Dog ikke Viin førend Nytaarsdag, og 

ud paa Uftenen, ellers fun OL I dette Selffab bleve de flefte berufede, 

og Der forefaldt heftige Slagsmaal, ganfte paa gammel Vis, faa at man 

ved at fæfe herøm ſkulde tro at man befandt fig i Egil Stallagrimsjøns Ti— 
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Der; Thorgils felv flog til en Mand, der vari Hufet hos Brynjulf, med 

et ftort Drikkehorn, vigt beflaget med Sølv og befat med Stene, faa at ban 

faldt og Hornet gif itu. Endnu omtales Gulvene fom belagte med Halm, bvil- 

fet vifer, at Der i det mindfte her fun maa have været Jordqulv, og hvad Der 

er end befynderligere, er, at Brynjulfs „Frelſinger“ omtales, fom om der 

endnu føulde findes Frigibne: Da Dette neppe er muligt, maa man førmode at 

Ovdet , Frelfinger” ber bar en anden Betydning, eller at Det endnu i 

fang Tid efter Prælevæfenets Ophør vedblen at bruges fom en Benab— 

nelfe for Lejlændinger, fordi disſe tidligere fædvanligviis havde hørt til 

de Frigivnes Klasfe. Under enbver Omftændighed vifer Det, bvor ube- 

tydelig endnu paa Den Tid den felffabelige Skranke var mellem Herrer 

og Fjenere; Det famme ſees ogſaa Deraf at Brynjulf Jonsſon, fljønt 

fendermand, Dog fatte en af fine egne Slagtninger til at opvarte Thor— 

gils fom GStøfvend, og at Thorgils iffe undfaa fig ved at banke ham 

nu og Da. Endog ved De private Driffelag kunde det, fom man af 

Denne Beretning feer, endnu gaa færdefes voldfømt og vant til. Dette 

var end oftere Tilfoldet i De offentlige Skytningsftuer, hvor endog De 

fornemſte Folf, og fornemmelig Kongens Hirdmænd, ofte kunde fidde og 

driffe Den hele udflagne Dag indtil langt ud paa Natten, ffjønt det ud- 

troffeligt var forbudet; ofte fom De, fom vi allerede flere Gange have feet 

Grempler paa, i De vildefte Slaqsmaal. Saaledes nærvnes Aarſagen til 

Kong Haafons Uvilje mod Thord Kafale i Begyndelfen af Dennes førfte 

Opbold i Norge at have været Den, at ban bavde været i Slagsmaal med 

nogle af Kongens Hirdmænd pan en Skytningsſtue, hvor man floges 

med Horn og Lvfeftager, og iffe Holdt op, førend andre lagde fig imel- 

fem, og fornemmeliqg Thords Modftandere vare blevne ilde tilvedte ). 

Gndog Knut Jarl felv undfaa fig iffe for, paa den Maade at give fig 

i Klammeri med andre Driffebrødre. Men man feer, at Kongen var 

yderſt misfornøjet med al faadan Sviir og Voldſomhed, og ftraffede dem, 

Der overlode fig Dertil, i Det mindfte med fin Unaade. Det er vel for 

øvrigt iffe faa ufandfynligt, at De her omtalte offentlige Dvikteftuer eller 

Skytningsſtuer allerede paa den Tid, fær i Bergen, fornemmelig bold 

tes af De tydffe Handelsmænd, der forfynede Landet med Viin og tydft 

Olz ligeſom man vel og har Grund til at antage, at Det ifær var Diske, 

der befattede fig med at udlaane Penge paa Pant, faaledes fom vi læfe 

i Beretningen om Thord Kafales mislige Forfatning, da han opholdt fig 

i Bergen, førend endnu Aron Hjørleifsføn havde taget fig af ham. Han 

følgte eller pantfatte Den ene Koftbarbed efter den anden, indtil hanfom- 

fider fendte fin prægtige Starlagensfappe, befat med bhvidt Pelsvert, 

paa Torvet for at gaa den famme Vej, da Uron fit det at vide, ng lod 

2») Sturl. Saga, VIL 2, jvfr. Saml. til det n. Folks og Spr. Hift. I. S. 305 
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den indføfe'). Saadanne Forhold føm disfe fan man vel deels til 

ftrive det Forbud, Kong Magnus fenere lod udgan mod Mager, faa- 

ledes fom vi nedenfor nærmere flulle berette, deels ogſaa den 

Uvilje, fom i Det mindfte Masſen af Bergens Befolfning allerede 

paa den Tid nærede mod de tydffe Handelsmænd, og fom gav fig 

Luft i beftige Slagsmaal, af hvilke fitfert fun de færrefte omtales i Sa- 

gaerne. De tydfte, ifær lübeckſte, Handelsmænd ſynes allerede faa 

temmeligt at have bemægtiget fig Herredømmet ved Penqe- og VBare-Om- 

fætningen, og i Forhold Dertil at have antaget et vvermodigt vg for- 

nærmeligt Bæfen. — Mange af dem bleve fikfert allerede nu fiddende i 

Bergen Vinteren over, for at udfælge dDe om Høften indførte Varer, 

fejede fig Da ind i de ſtore Privatgaarde ved Bryggen, og udfolgte ber 

deres Viin og Bjør (Biter, tydſk OD faavel i ftørre Partier, fom i 

fmaat, navnlig i Sføytningsftuerne. For de indfødde Kjøbmænd vare de 

ifær en Torn i Øjnene; og dette fiendtlige Forhold fan man for en ſtor Deel 

tilffvive den Fejde, hvori Norge fom med Lübeck i Aarene 1248—1250, og 

føm det dog endnu lykkedes Kong Haakon at bilægge ved en taalelig Fred 2). 

Det var maaftee for en ftor Deel med ftadigt Henfyn til Den nys 

ffildrede Raahed i felffabelige Sammenfømfter, at Kong Haakon føgte 

at bringe Titerær Underholdning ved flige Lejligheder i Mode, idet han 
fød udenlandffe Digt og Fortællinger voverfætte, for at De fiden funde 

forelæfes ved Hoffet. Slige Crempler pleje altid at virke, og i Norge 

virfede de vel faa meget mere, fom man allerede fra gammel Tid havde 

fat Priis paa at høre Sagaer fortælle og Digte Kvæder. Paa Island 

var dette Slags Underholdning altid meget yndet, og Det behøver Derfor 

iffe at betragtes fom en Gfterligning af norſk Skt, naar der, fom vi oven- 

for bave feet, ved Den felffabelige Sammenkomſt paa Ratnagil Aftenen 

før Thorgils Skardes Drab forelagdes bam Valget, om man fiulde for- 

nøje fig med Dands, eller ved Forelæsning. Uf hvad vi nys bave be- 

vettet om Sturla Thordsſon og den Fornøjelfe, ban ftaffede Hirdmæn- 

Dene og Dronningen ved at fortælle PEventyret om Hud Froldfone, faa- 

vel fom ogſaa af andre Omftændigheder, fan man flutte at faadanne 

WEventyr-Sagaer, eller, fom Kong Sverre faldte Dem, Lvvefaqaer, Dden- 

gang bare meget bndede. Der findes endnu mange faadanne Wventyr— 

Gagaer, fom fones at bidrøre fra det 12te og 13de Warbundrede, og i 

bvilfe viftnof virfelige gamle Ofdfaqn mere eller mindre have været optagne 

og benyttede, men fom Dog i fin Heelbed ſikkert ere opdigtede for 

Underbofdnings Skyld, uden mindfte Fordring paa at de føulle have no- 

get biftorift Verd.  Saadanne ere Sagaerne om Ketil Høing, Grim 

1) Arons Saga Gap. 24. Jvfr. oyf. II. S. 993, 994, Not. 

2) Se oyenfor, S. 70—78. 
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Lodenfind, Ørvar-Odd '), Aan Bogfveiqge, Aasmund Kappabane, Ro— 

mund Greipsføn o. fl.; alle disſe Perfoner ere gamle Sagnfiqurer, til 

deels endog biftoriffe Perfoner, men Deres ſaakaldte Sagaer vife fig ved 

førfte Øjetaft at være opdigtede, og fun bift og ber udſpokkede med de gamle, 

egte Sagn. Disſe Digtninger ere naturligviis af vderft forffjelligt Verd, 

nogle bedre, nogle flettere; Den bedfte af Dem alle, trods fine mange bi- 

ftoriffe Umuliqbeder, er Sagaen om Fridtbjof den frøkne, af bvilfen vi 

tidligere have meddeelt et Udtog *). For denne har neppe engang noget 

Oldſagn ligget til Grunden, men Forfatteren ſynes fun at bave fjendt 

det i de gamle fognfte Konge-Genealogier forefommende Navn Fridthjof, og 

dertil at bave knyttet Den hele Fortælling, for Reſten en af de ſmukkeſte roman— 

tiffe Digtninger, den bele nordeuropæiffe Middelalder-Literatur fan opvife. 

Der gives og en Fortelling om Fridtbjofs foregivne Fader Thorſtein 

Bifingsføn, men fom ftaar langt tilbage for bin. Ut Forfatterne til de 

flefte af Disfe YEventyrfagaer vare Nordmænd, fynes mange Omftændig- 

beder at beftyrfe, navnlig det nøje Kjendffab, fom ofte lægges for 

Dagen til geografiffe Forbolde i Norge eller overboved paa Faftlandet. 

Nogle vare vel ogfan forfattede paa Island, hvor man ligeledes beſtjef— 

tigede fig med at Digte ej alene Wventyrſagaer, men ogſaa tilfyneladende 

biftoriffe Familiefagaer og romantifte Kjærligbedsnoveller. 

Vi bave ovenfor feet, at ogfan Dands brugtes paa Denne Tid fom 

felffabelig Morffab, endog paa Island, bvor ftundom felv Prefter ej funde 

bare fig for at Deeltage Deri. Sandſynligviis føregif Denne Dands, fom ovenfor 

nævnt, faavel i Norge og paa Island, fom i Danmark, efter Sang af Vifer. 

Siden Thord Kafale funde føle fig faa fornærmet over De Dandfegilder, Der 

holdtes bos hans Modftander Brand Kolbeinsføn (fe ovenfor S. 271), 

maa man formode at De til Dandjen affungne Viſer bave været Sma— 

dDevifer. Ellers var vel De Dertil anvendte Vifer fornemmelig Kæmpe- 

vifer, faaledes fom vi ovenfor have antydet 3). 

Kong Haafons mange Søtog efter Thronkrigenes Opbør opfriffede 

unegteligt for en Fid den gamle Søfriger-Aand i Landet, tfær da der 

iffe fænger førtes nogen Krig indenlands, og faaledes ej var Anledning 

til at fæmpe til Lands, end fige til Heft, bvilfet derimod allerede var 

blevet det fædvanlige i Sverige og Danmarf. Vi ville i det følgende 

1") At Ørvarodd er en ældgammel Sagnfigur, fees baade af Saro og af Her- 

varar-Saga. Men man behøver endog fun at have de latinffe formede Navne 
i Ørvarodda Gaga, for at fljønne at denne tilhører em fildig Periode. Den 

foregaar tildels i Rusland, og ved denne Lejlighed gives der i Cap. 30 en 

Udfigt over Ruslands Jnddeling, der ganffe tilhører Tiden omkring 1200. 
Rusland, figes der, beftaar af Moramar (Murom), Raadftova (Roftow), Surs- 

dal, Holmgard (Novgorod), Palteffja (PVolotff), Kønugaard (Kijev). 

2) Ge ovenfor I. 1. S. 315. 

3) Ge ovenfor II. S. 1033. 
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fee, hvorledes der fremdeles udgik Sotog efter gammel Skik fra Norge, 

fige ben imod Aarhundredets Slutning, bvilfet Dog vift iffe havde fundet 

Sted, derfom ikfe Kong Haafons Krigstog havde givet den nationale Maade 

at fæmpe paa og i det hele taget Folkets frigerffe Aand et nyt Opfving. Imid— 

fertid fporede man dog Det nye Syſtems Indvirkninger i flere Henfeender. Alle— 

rede Sverre havde givet Exemplet med Lejetropper, og om man end ikke finder 

udtrykkeligt omtalt, at ſaadanne have været anvendte i de paafølgende Fron- 

frige, faa havde man Dog Gremplet før fig i Sverige, bvor blandt andet de 

misfornøjede Folfunger førte en Lejebær af tydſke og vendifte Tropper med 

fig, da de mødte Byrge Jarl ved Hervevadsbro '). Ja man feer endog 

at Nordmandene felt, faavel fom de Danfke, fode fig leje til at fæmpe i 

fremmede Lande, og at udenlandføe Fyrfter fendte Folk til Norden for 

at bverve Krigere. Der fortælles faaledes udtryffeligt, at Da Den en- 

gelffe Konge Henrik Den Idie i Maret 1242 agtede at befrige Frankrige, 

fod han hverve Soldater (soudoyers) i FIydftland, i Danmark og i 

Norge*). De, fom han fit fra Norge, have vel for en ſtor Deel været 

fepningerne af Hertug Stules Parti eller Vaarbelgerne, der viftnok iffe, 

bvor mild Kong Haafon end fan have været, følte fig vel til Mode 

bjemme i Landet; man fan ogfaa tænte Vig, at flere af Haafons egne 

Krigere, ligeſom bine Birfebeiner og Bagler, Der efter Fredsflutningen 

1208 gjorde Foget til Svderøerne, betragtede Freden fun fom en Uvirk 

fombeds-Filftand og derfor gjerne grebe Lejlighbeden til at fomme ud. 

De mange Borge, der vejfte fig i Konq Haafons Tid, og hvori der 

maatte underholdes ftadig Befætning, vare å fig felv Ffterligninger af 

fremmede Mønitre, og for Befætningerne blev Der faaledes ogſaa givet 

ftrenge Artikler, ganffe i Liqbed med de udenlandffe Borg-Love. En 

faadan Borgſkraa bave vi endnu tilbage i Den ſaakaldte Borgara-Net, 
(ved  Borgarav"  forfiaaes naturligviis ber de Krigere, Der Danne Gar- 

nifønen), om bvilfen det figes at Den værdige Kong Haafon fod den 

fætte fammen, og bed, at den ffulde anboldes og iagttages I alle , Huus” 

(d. e. Borge) i Norge. Der ſtaar vigtignot ifte tilføjet, bvilfen Kong 

Haakon Dette var, men Da Affkriften felv iffe er vngre end 1325, og 

Kongen desuden ikke faldes „den frønede”, bviltet var Det fædvanlige 

Filnavn for Kong Haafons Sønneføn, er Der al Grund til at antage, 

at Det er bam, Der menes, faa meget mere fom Det I fig felv er Det vi- 

meligfte, at GStfraaen blev given af den famme Konge, under bvilfen 

1) Se ovenfor SO. 90. 

?) Chroniques de St. Denys; Rerum Gall, Scr. XXI, P. 112: Le roy Henry 

fist faire ses garnisons pour passer mer, et manda sodoyers en Ale- 

maigne, et en Danemarch et en Norvée. 
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Borgene felv bleve til. Uvrtiflerne eve meget trenge, og fones at 
tyde paa at De Folk, bvilfe De gjaldt, maa Have været vilde og uro— 

fige Karte, der bløt ved ſlig Strenghed funde holdes i tilbøvlig 

Tojle. Heraf maa man flutte, at mange af Dem, eller manfte De flefte, 

have været Udlandinger, fandfynligviis Tydſkere. Dette fynes ogſaa at 

fremgaa af flere fremmede Udtryk i felve Skraaen, der for Reſten er 

paa godt Norft.. Man feer, at Befalingsmanden faldtes Foged (fol- 

guti, vettere fögeti), aldeles ligeføm den tydſke „Burg-Vogt“; Befæt- 

ningen inddeltes i Mænd ,å våpn*, Der betragtedes fom Officierer, og 

Hirddrenge, der man have været menige Krigere; nogle vare ogſaa 

Skytter ), det vil fige Armbryft-Skotter; for faa vidt Der havdes Ka- 

ftemaftiner, foreftode de vel ogfan Brugen af disſe. Skytterne vare vel 

førnemmelig Udfændinger, da Armbryftet eller Laasbuen iffe var noget 

nattonalt norff Baaben, Derimod tør Det vel bænde at flere af Mændene 

å våpn, eller Officiererne, vare Nordmænd og fongelige Hirvdmænd; 

i Det mindfte finde vi fenere, fom Det vil fres, Titelen å våpn (aa Vaa— 

ben, Væbner) brugelig fom Det førfte Trin til Middertitlen, Da Denne var 
traadt i Stedet for Skutilfveinstitlen, faaledes at, ligefom man tidligere 

maatte blive Hirdmand førend man blev Stutilftein, maatte man nu 

blive Vobner førend man blev Ridder. Borg-Retten bed, at hver den, 

der begif Manddrab, ffulde mifte Livet; ſtak eller bug han til en Mand, 

ffulde han mifte Haanden. - Den fom drog Sverd eller Kniv mod fin 

Kammerat i vred Hu, føulde ligge i Stoffen fov Dage paa Vand og 

Brød, Den fom faldte en anden Tyv eiler med andre Ufvemsord, ffulde 

i alle  Borgarernes” Nærværelfe bede ban om FJilgivelje og fige at ban 

loj fom en Skalk. Men hvis en Hivddreng flog en Vabner, ſkulde ban 

miſte fin Haand, og faldte han en Vobner Iyv e. a. D., ſtulde han 

ftinges gjennem fin Arm. Dette var nemlig Subordinations-Forjfeelfe. 

Den fom ftjal til en Ertogs Verd, ſkulde kagſtryges og jages ud af 

„Huſet“. Den fom ftjal til en Øres Verd, ſkulde mifte Øret og lige 

fedes jages ud; Den fom ftjal til to Øres Verd ffulde bænges. Den 

Bæbner, fom forfømte fin Vagt, medens Fienden lag for Huſet, ffulde 

have tabt fine Vaaben og Gjendele inden Hufet, til Fordeling mellem 

hans Kamerater; i Fredstid flap ban med at bøde en Fønde Bjør 

(tydff OD. Enhver Hivddreng, der forfømte Vagt i VBelejringstid, 

ffulde ligge en Maaned i Stoffen paa Band og Brød; flede det i Freds- 

tid, ffulde ban duffes under Vand fuldt paaflædt. Kvindefred ſkulde 

iagttages efter Lovens Bydende. Hvo fom ſteg over Planfer eller krob 

”) „Skytte“ faldes her iffe skyli, men skytta, viltet aabenbart minder om 

det tydffe „Schütze“. 
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igjennem paa bvilket fom belft Sted, hvor der iffe var ordentlig Udgang, 

ftulde, om Det end var aabent, mifte fin Hals, lige faa bver den, der 

fendte Bud til Fienden, eller talte med den belejrende Fiende uden Fog- 

dens Filladelfe. Den, fom var Skyld i nogen Ildsvaade, ſkulde felv 

gribes og faftes i Ilden '). — Det fynes lidet rimeligt, at MNordmænd, 

der felv aldrig i fit Hjem havde prøvet nogen fan ſtreng Tugt, fom den, 

Hirddrengene her vare underfaftede, frivilligt flulde have gaaet under 

Den; man nodes faaledes til at antage, at Masfen af disfe enten vare 

Udlændinger, eller Nordmænd, der Længe bavde foærmet om udenlands i 
Lejebære, og faaledes tilegnet fig De Der berffende Sædvaner og Grund- 

fætninger, Der viftnot iffe vare af De bedfte. Det falder af fig felv, at 

disfe Borgere” have været betragtede fom Kongens private Fjenere, løn- 

nede af bam og anfvarlige for bam alene, i endnu højere Grad end de 

haandgangne Mænd. Hv18 Deres Antal bavde været ftørre, kunde man 

i egentlig Forftand bave faldt dem en ftaaende Hær, Der å en famvittig- 

bedsløs Konges Hænder vilde bave været et farligt Vaaben mod den 

Folfefribed og Selvftændighbed, fom endnu var tilbage. Men beldigviis 

fan Der neppe bave været faa mange af Dem, og De, fom fandtes, vare 

fpredte omfring i Landet. — Dog fee vi heri umisfjendeligt Overgangen 

til et nyere, fra den tidligere Nationalftif i Norge fuldfommen afvigende, 

Syſtem, der fremdeles bidrog til at gjøre Folket felv ukrigerff og derfor 

umyndigt. 

50. Kong Magnus Haakonsſons Tronbeſtigelſe og fredelige Sindelag. Kri— 

gen med Skotland endes med Freden til Perth. Man og Svderøerne af— 

ftaaes imod en aarlig Penge-Udredelfe. 

Gjterretningen om Kong Haafons Død traf bans Søn, Magquus, 

fom allerede fronet Konge og i fuldfommen Befiddelfe af Regjeringen. 

Da der nu tillige iffe fandte8 en enefte, Der endog med den ubetydeligfte 

Stygge af Met funde optræde fom Kronprætendent, foregif Fronffiftet 

uden mindfte Ryſtelſe, og faa at fige umerkeligt. Nogen ny Hvlding 

hehøvedes iffe ber, Da han ej alene var bleven byldet fom Konge, førft 

i Gferøerne 1257, fiden paa Øretbing 1258, men Derefter formeligt var 

bfeven fronet i 1261. Han gjorde Derfor heller iffe nogen ny Hyl— 
Dingsrejfe om i Landet, men blev fiddende i Bergen den hele Sommer 

1) Denne ,Borgara-Ret" er aftryft i Norges gl. Love, die B. S. 144. Den 

er der gisningsviis henført til Kong Haafon Magnusjøn, men af de vven 

anførte Grunde fees det, at den i det mindfte med ligeſag ſtor Net fan hen- 

føres til Kong Haafon Haafonsføn, ifær da denne jo under enhver Omftæn- 
dbighed maatte give Artikler for fine Borg-Befætninger. 
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efter at ban bavde erfaret fin Faders Død. — Kong Magnus, fød Den 

3die Mai 1238, var altfaa paa Denne Tid 241 Aar gammel og aldeles 

fuldmyndig. Han befad vel ikke fin Faders Kraft og ubetvingelige Mod, 

men i Indfigter og vprigtig og vedelig Vilje til det Gode ſtod ban ikke 

tilbage for bam, og enbver af bans Handlinger lægger nokſom for Da- 

gen, at bans Niges og Underſaatters aandelige og timelige Vel fremfor 
alt og til enbver Tid lag ham alvorligt paa Hjertet. Allerede bans 

Fader havde ført Krig mere fordi Omftændighedevne nødte ham Dertil, 

end fordi ban nærede nogen færdeles Filbøjelighbed for Krigerlivet; tvert 

imod feer man tvdeligt, at Haafons fiørfte Hu ſtod til fredelig Virk— 

fombed og mindelig Bilæggelfe af alle Fejder. Dette fredelige Sind 

var endnu mere fremtrædende hos Magnus. Hans Fader undſlog fig 

ej for Krig, naar det gjaldt at værne om hvad der anjaaes for Nigets 

Are; Derfor bavde han par fin gamle Alder gjort Det ftore Tog til 

Skotland, bvis Refultater endog under De gunſtigſte Omftændigheder neppe 

vilde bave funnet opveje Omfoftningerne og al Den anden Ulempe, Det 

medførte; men Wren troedes at fordre Det, og efter De Da almindeligt 

berffende  Svnsmaader maa man give Haafon Net. Men vi ville fee, 

bvorledes Magnus's fredelige Sind, og inderlige Overbeviisning om at 

Fred og Ro var Det ſtorſte Gode ban funde give fine Underfaatter, 

bragte ham til at frigjøre fig for flige conventionelle Mres-Henſyn, 

og bvorkedes ban omfider befluttede lig til beller at opgive De om- 

tviftede, for Norge faa lidet nvttige Svderøer, end at føre en lang- 

varig Krig, bvis Udfald Dog tilfidft vilde være tvivffomt not. Det er 

maaffee endog ikke faa ufandfvnligt, at Kong Haafon felv paa fit Dods— 

feje bar indfeet Det unvttige i længer at ville ofre Folk og Penge paa 

at bevare et vaklende Herredømme over bine fjerne, uvolige Egne, og 

at ban felt i Det Brev, ban lod flrive til fin Søn, bar raadet bam Dertil. 

Dette beſtyrkes maaſkee Devaf, at De Lendermænd vg øvrige Befalings- 

mænd, Der vare blevne tilbage i Orknoerne, allerede tidligt om Vaaren 

paa egen Haand, og faa vidt man fan ffjønne, uden at bave inddentet 

Kong Maqnus's Samthkke, fendte Gefandter til den ſkotſke Konge, for 

at børe, bvorvidt ban nu føulde være tilbøjelig til at flutte Fred. 

Imidlertid vil det nedenfor ſees at Denne Sendelje maaſkee ogfan havde 

en ganſke anden Henfigt, der, naar den blev befjendt, maatte vætte 

Skoternes ſtorſte Uvilje, føm ogſag ganſke rigtig paafulgte.  Gefandterne 

vare Biſkop Henrif, og Cantfleren Sira Affatin 1). De fandt en daar— 

fig Modtagelje. Man truede endog med at fade dem dræbe eller fængfle, 

og Der flagedes blandt andet over at Nordmændene havde -brændt vg 
berjet mere end en Frediedeel af bele Skotland. De vendte faaledes til- 

1) Magnus's Saga, Cap. 1. 
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bage med uforvettet Sag, og Aftatin drog ſtrax efter til Norge, for at 

berette Kong Magnus det ubeldige Udfald af Sendelfen. Allerede tid- 

figere var Agmund Krøfedans og Erik Duggallsjøn fomne til Norge 

med en Deel af de paa Orfnøerne tilbageblevne Krigere, og bavde be 
vettet, at Skoterne vare intet mindre end fredeligt ftemte!). Kong 

Magnus bavde Derfor, endnu forinden Sira Affatin indtraf, fendt Ag— 

mund tilbage til Orfnøerne fom Overbefalingsmand over Krigsftyrfen, 

og fandfynligviis med nogle flere Tropper, ligefom ban ogſaa fendte 
Erik Duggallsføn med en Attenfesfe, bemandet af Hivdmænd, Gjefter og 

Kjertefvende, til Syderoerne, befalende ham paa Vejen at medtage fra 

Ortnøerne tvende Sfibe, under Befaling af Jon Thjore og Erik Bofe. 

Det var faaledes iffe Kong Magnus's Henfigt, at afbryde alle Krigsforeta- 

gender, end fige at føge Freden paa nogen ubæderlig Maade, modløft opgivende 

aft. Han vilde vel underhandle, men fun med en tiljtrætkelig Styrke i Bag— 

haanden til at give fine Fordringer Gfterteyf; ban var viſtnok beredt til, 

om det ffulde bebøves, for Fredens Skyld at gjøre Indrømmelfer, men 

ingen vanærende, og fun mod en fømmelig Erftatning. En anden Sag var, at 

Kong Haafons Død gav det bele Krigsforetagende en anden Vending, thi 

hans Perfonligbed var alt for mægtig og indaribende, til at den funde favnes 

uden følelig Stade for den Sag, han ftulde lede. Det var alene bans 

Død, bverfen Stormen eller det forboldsviis ubetydelige Folfetab, der 

udbredte Den mørke, nedflagne Stemning blandt hans Folk, fom 

gav fig Luft i Den ovenfor omtalte Folkevife, og af bvilfen Kong 

Alexander og hans Maadgivere færdeles godt forſtode at benvtte fig. 

Alexander 2) erfarede paa een vg famme Dag Kong Haafons Død, 

og at hans Dronning den 21de Januar bavde født ham en Søn. 

Hele Riget, figer Fordun, gjenlød af Jubel over Dette dobbelte Glæ- 

desbudſkab. 

1) Dette ſees deraf, at Brudſtykket af Kong Magnus's Saga Cap. 1 begynder 

med Drdene . . . .. „ſtor Hær, fom havde været vefter med Kong Haafon, 

og nu meldte at det faa ufredeligt ud i Vefterlandene”, og at Cap. 2 lader 

Kongen fende Agmund Krøfedans og Erik Duggallsjøn vefter, uagtet der tid- 

ligere udtryffeligt figes, at den enefte Lendermand, der vendte tilbage ſtrar ef- 

ter Togets Ende, var Eiliv i Nauftdal, med andre Ord, at i det mindfte Ag- 

mund Krøfedbans var en af dem, ſom da blev tilbage. Agmund maa faaledes 

i Mellemtiden være fommen til Norge, og det rimeligfte ev da, at han fulgte 

med hiin ,flore Hær”, eller den Deel deraf, om hvis Hjemfomft Cap. 1 

anabenbart handler. Maaſkee at Agmund og Erik fom fenere ved Vintertide, 

efter Kongens Død, for at melde denne. 

Fordun, X. 18. Wyntoun, X. 235—246. Uleranders Søn af famme Navn 

var fød i Jedworth den 21de Januar: det var altfaa ſtrax efter denne Dag, 

at faavel Sønnens Fodfel fom Kong Haafons Død meldtes Alerander, ber 

ej felv fynes at have været i Jedworth, da Sønnen fødtes. 

2 
— 
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Det ev ovenfor nævnt, at efter de flotffe Beretninger ſkal Kong 

Haafon bave modtaget fiviftlig Opfordring fra flere af Skotlands Mag- 

nater om at fomme til Landet og befrige Kong Ulerander. Den ftotffe 

Hiftorieftriver Fordun figer, at efter eet Sagn ſkulde Kong Haafon før 

fin Død bave fendt disſe Breve til Kong Ulerander, for at han kunde 

tage fig vare for De Forrædere, Der omqgave ham: ban erklorer Dog Dette 

Sagn for ufandfvnligt, og boder Det for vigtigere, bvad andre berettede, 

at Nordmændene efter Kong Haafons Død under Kongens Segl tilfkreve 

bam et Brev, hvori de advarede bam for visfe mægtige Mænd i Lan- 

det, uden at Dog denne Beſkyldning var grundet, men fun for at ban i 

fin Harme ſkulde afftraffe den, og bans egen Magt derved faaledes ſpok— 

fes, at ban og bans Rige fet kunde blive undertvunget )). Begge Ber 

retninger fynes i denne Skikkelſe lidet rimelige; imidlertid maa der dog 

vel ligge noget til Grund derfor, og naar man feer ben til den ſardeles 

Uvilje, hvormed Biſkop Henrik og Kanſler Aftatin bleve modtagne, faa 

friftes man til at tro, at dDe enten fel medbragte det her omtalte Bren, 

bvad nu dets Indhold fan bave været, eller at Brevet tidligere bar vær 

tet affærdiget, faa at Gefandterne netop indtraf, da Forbitreifen Derover 

var ſtegen til Det hojeſte. At flere af de ſkotſte Stormænd man være 

blebne compromitterede, ſynes utvivffomt; men Nordmændene bandlede 

utfogt ved at lade det fomme Dertil, uden forud at være ſikre paa, at De 

Misfornøjede vare ſterke nok til at begynde en aabenbar Opftand. Thi 

ellers vilde de fun blive nedfagede til at anftille fig faa meget mere loyale, 

og viſe faa meget førre Iver for deres Konges Interesjer. Og Dette 

blev nu ogſaa Filfædet. Der fones nu fun een Vilje at bave befjælet 

alle Stoterne, den at tage Hevn for Mordmændenes Angreb, og erobre 

Øerne.  VBverne forftvafte Kongen med Pengetaan, ej alene til Udruft 

ninger, men ogfan til at fjøbe Tilhengere paa Øerne 2). Der blev gjort 

betydelige Udruftninger, fornemmelig, fom det beed, imod Kong Magnus 

paa Man. Da han hørte, hvilfet Uvejr der truede ham, og vidfte at 

Nordmændenes Flaade nu hverken var ſterk nok eller nær nok til at un- 

derftøtte Ham, blev ban overmande bange, og. lod firar ved Gefandter 

anbofde om Grid, for at ban fiden perfonligt unde indfinde fig hos 

Kongen og underbandfe. Alexander tilftod ham Grid, men fortfatte Dog 

1) Fordun, X. 16. Ogfaa Wyntoun taler herom, VIL. X. 215—2834. 

2) Man frer fanfedes, at Staden Perth Inante Kongen 50 Pund, Hvoraf de 10 

ubbetaltes af Sheriffen i Perth til en Ghriftinns af Ila, der faaledes maa 

have været en mægtig Mand, hvis Hengivenhed Kongen vilde fifre fig. De øv- 

rige Byer have viftnok ogſaa ſkaffet Peuge lige fanvel fom Perth. Se She- 

riffen, John de Cambrun's Regnffab i de open omtalie Chamberlaius Rolls. 

Mund, Det norfie Folks Hiftorie. IV 29 
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Udruftningerne — bvorved da rimeligvis de i Aaret forud byggede Skibe 
fom til Gode — og begav fig fyd til Dumfries, hvorfra Der fun ev et 

ført Stykke Vej over til Man. Denne Vej behøvede han Dog ikfe at 

tilbagelægge, thi Magnus mødte ham allerede ved Dumfries, og faldt 

ham ganffe til Fode. Han gif ham til Haande, erflærede fig for hans 

Bafal, og aflagde ham Lenshyding, fun paa det Vilkaar, at ban for 

fig og fine ſkulde have et ſikkert Filflugtsfted i Skotland, hvis Norges 

Konge angreb bam for at bevne bans Frafald; derimod ſkulde han, naar 

bet behøvedes, frille til den flotffe Konges Fjenefte ti Krigsſkibe, fem 

paa 24 og fem paa 12 Varer. Umiddelbart derefter fendte Kong Uler- 

ander Jarlerne Billjam af Moray og Alerander af Bucban faavel fom 

Afan Durward, med en betydelig Skare deels indfødde deeld lejede Kri- 

gere, til de egentlige Syderøer, før at erobre dem 1). Ogſaa dette lykke— 

deg, Da der for Øjebliffet var liden eller ingen Styrke til Øernes For- 

fvar. Angus pan Ila og mange af dem, fom Aaret forud havde fulgt 

Kong Haafon, underkaftede fig nu Skoterne. De Forrædere, figer For- 

dun, efter bvis Opmuntring den norffe Konge var kommen til Skotland, 

bleve deels dDræbte i Kamp, deels forjagede; nogle af de fornemſte bleve 

bængte, og en for Mængde Bytte famlet paa Øerne. Kun Kong 

Duggall vidfte at vogte fig faa godt paa fine Siibe, og vimeligviis at 

flygte til fjernere, men affidesliggende Cane, at man ifte fil fat paa 

ham ?). Endelig fendtes en Hær mod Katnefingerne, til Straf, figes der, 

fordi de havde udredet den Contridution, fom Kong Haakon bavde paalagt 

dem. — Sandfynligviis havde de endog bvyldet Kong Haakon. De 

ffotffe Krigsmænd toge meget Gods fra Katnefingerne; det tillægges 

iffe, om det ffede ved Plyndring, eller efter Overeenskomſt: dette fidfte 

fynes dog at ligge mere i Ordene og femme nøjere med De forhaan- 

denværende Omftændigheder. Det beed endog, at de vilde berje over 

paa Orknøerne, hvilket beftemte Agmund Krøfedans, Der juft nu var 

1) At ogfaa Jarlen af Mar og Galloway-Folfene vare med paa dette Tog, ſees 

af denne Jarls Regnffab fom ,Ghamberlain" for 1264, hvor der flaar: Item 

en yderligere Udgift af 30 Pd. 13 SH. 6 Pence til Fortæring for 200 Ser⸗ 

geanter, ſom Jarlen af Mar forte med ſig til Oerne, efter Kongens Befa⸗ 

ling, om Sommeren 1264. Derhos bemerkes, at bemeldte Jarl af Mar fil 

af Kongsgaardene paa Gantyre fra Pinfeterminen 1264 20 Kjør for 3 Pd., 

og overlod dem til Gallomay-Mændene, der manglede Victualier. 

2) Jordun, X. 18. Kong Magnus'S Saga, Cap. 4. Her feer det ved førfte 

Øjefaft ud, fom om dette henføres til 1265, men ved nærmere Sammenhol- 

den med Gap. 2 erfarer man dog at det er Sommeren 1264, fom menes. Li- 

geledes feer det ud, fom om der ej alene ffede et Tog fra Skotland lige til 

Man, men og fom om dette Fog frede efter Toget til Syderøerne. Ungivel- 

fen er dog fun leſelig, og Fordun har her viftmof det rette. 
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anfommen, til at indftille det paatænkte Sydero-Tog, da han nemlig ikke 

vilde blotte Ortnøerne før Tropper paa en Tid, da man juft funde vente at 

blive angreben. Af dette Angreb blev Dog intet. Men da Skoterne, 

befæsfede med Bytte eller med udpresjet Gods, forløde Katanes, over 

faldt Kong Duggall dem, dræbte mange, Hvoriblandt endog en, der foldes 

Skoternes Laqmand, og tog meget Gods fra Dem. Heller ikke fenere 

funde Skoterne faa ham fat, men om Vaaren efter maatte ban Dog begive 

fig til Orknoerne, for at bede om Hjelp. Da fulgte hans Søn Erik faavel 

fom Ion Thjore og Erik Bofe hver paa fit Skib med ham til Syder- 

gerne, ſaaledes fom Det allerede tidligere var beftemt 1). 

Imidlertid var Sira Affatin fommen til Kong Maqnus, og havde 

underrettet bam om, hvorledes Sagerne frode. Kongen benyttede fig da 

Devaf, at den før nævnte Høftuld Oddsſon juſt ſkulde afgaa til Orknoerne, 

fandfonligviis med flere Hjelpetropper, til at fende et Gefandtffab med 

ham, for efter Ankomſten til Orfnøerne at begive fig over til Skotland, 

opføge Skotekongen, og aabne Underhandlinger med bam. Geſandtſka— 

bets fornemfte Medlemmer vare tvende Barfødder- eller Francifcaner- 

Brødre, ved Navn Mauritius og Sigurd. Hiin Broder Mauritius 

nævnes fra denne Tid af oftere fom norſk Gefandt i Skotland, og vver- 

hoved fom anvendt i flere offentlige Anliggender af VBigtighed *), han 

maa Derfor have været en fundføabsrig og dygtig Mand, hvorom ogfaa 

de faa UAvbejder, vi bave tilbage fra bans Haand, vidne, faaledes fom 

Der i Det følgende ffal vifes. Vi vide imidlertid ej, til hvilfet Klofter 

ban børte: fandfynligviis var Ddet Dog Det i Bergen, bvor Kongen 

bavde bedft Anledning til at gjøre hans Befjendtffab. Man erfarer og- 

faa, at ban ftod i nærmere Forbindelfe med Den allerede oftere omtalte 

Lendermand Andres Nikolasſon, der fynes at bave baft bjemme i 

Gulatbingslagen. Geſandterne fit Henrik Stot og flere Svende med 

fig til Opvartning. Da De fom til Ortnøerne, hvilfet maa have været 

temmelig feent om Høften, begave de fig ufortøvet til Skotland. Kong 

Aferander vifte fig, beder det, rimeligere mod dem end mod deres For- 

gængere, og bad dem melde Kong Magnus, at ban næfte Sommer maatte 

fende „gode Sendebud” til bam, for at flifte Fred mellem Rigerne. 

Altſaa betragtede ban de tidligere Sendebud iffe fom „gode“, eller han 

bar vel ifær været forbitret paa Biffop Henrik, hvad enten nu fordi 
Denne fom Biftop over Orkøerne tillige havde baft Anledning til at paa- 

1) Magnus Haafonsføns Saga, Gay. 4.  Hvilfen føotft Embedsmand Sagaen 

forftaar ved , Lagmand”, er iffe godt at vide; fandfynligviis er det vel fal. 

Justitiarius. 

2) Se ifær Langes Klofterhiftorie S. 140. 
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drage fig hans Uvilje, eller fordi han, ifølge den ovenfor udtalte For- 

modning, bar medbragt Breve, der anfanes fom falſke og beregnede paa 

at ftifte Splid blandt Kongens egne Omgivelfer. Mogen egentlige For- 

handlinger om VBetingelferne før Freden fynes itfe at bave fundet Sted, 

figeføm Gefandterne vel iffe engang havde Fuldmagt til at underbandke 

derom. — De vendte endnu famme Høft eller rettere Binter tilbage til 

Norge, og anfom lidt efter Juul (altfan i Januar 1265) til Thrond— 
hjem, Hvor Kongen tilbragte Denne Vinter !). 

Man feer imidlertid, at ogfan den ſkotſke Konge famtidigt fendte to 

Minoriter fom Gefandter til Kong Magnus, ftjønt Sagaen intet næv- 

ner Derom, thi de islandffe Annaier fortælle, at der i 1264 fom Bar- 

fødderbrødre fra Skotland til Kong Magnus, og af de føotffe Regnſkabs— 

bøger fee at Brødrene Malife og Alerander af Berwick i Aaret 1264 

fendtes ,,biinfides Havet i Kongens Erende“2); disfe vare altjan de 

felvfamme VBarfødderdrødre eller Minoriter, fom Annalerne omtale. Maa- 

fee De have ledfaget fine norffe Ordensbrødre paa disſes Hjemrejfe, og 

tilbragt Binteren i Norge, for at funne underbandle med Kongen i No 

og Maq, og faa bam til at opfyide Kong Aferanders Begjæring. Dette 

maa i faa Fald ogſaa have lykkets dem, thi da VBaaren fom, og Kong 

Magnus efter Paaſke bavde begivet fig til Bergen, fendte ban de forlangte 

„gode Gefandter” til Skotland; disſe vare Biſkop Gilbert af Hamar 

og Kanfier Aftatin. Af den Omftændigbed at Affatin nu atter blev 

brugt i Dette Grende, fljønt han tidligere bavde været fammen med Bi— 

ffop Henrik ved Det førfte ubeldige Gefandtftab, fres det tydeligt, at Det ikke 

funde være ham, bvem Den føotfte Konge Dengang havde faa meget imod: 

følgelig maa det have været Biffop Henrik 3). Kongen valgte rimeligvis 

Gilbert, fordi han fom forbenværende Archidiaconus paa Hjaltland maatte 

være nøje fjendt med de føotffe Forhold og forftaa Sproget qodt; fandfonlig- 

viis bar ban endog, fom ovenfor ytret, føotfk af Fødfel. Kongen gav dem 

Fuldmagt til at underhandle om Fred paa de Betingelfer, at den fkotſke 

Konge ſkulde beholde Arran og Bute, vel ogfan Kumvøerne, men at derimod 

1) Magnus Haatonsjøns Saga, Cap 4. 

2) Sheriffen af Perths Regnffab, i Chamberlain's rolls, Archæol Scot. IL. S. 

39. Her beregnes til deres Udgifter 37 Sh. 1 P. En ringe Sum for to 

overordentlige Gefandter! 

3) Formodentlig have vel og de ffotffe Gefandter været tagne paa Raad med om, 

hvilfe norffe Mænd Kong Alexander vilde anfee for ,gode Sendebud“. For- 

dun omtaler dette Gefandtffab X. 19, men fun Hearnes Udgave har her vig- 

tig Fert, idet der flaar: Rex Magnus misit Gilbertum, epise. de Hamer, et 

suum Cancellarium, i Goodalls Udg. flaar der ,suum Cancellarium dom. 

Gilbertum episc. de Hamer*, fom om der fun var een Geſandt, og Gilbert 

tillige var Kanſler. 

| 
| 
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alle Øerne udenfor va nordenfor Cantire ſkulde vedblive at tilhøre Norge. 

De rejſte over England, hvor de landede i Lynn, og fiden begave fig til 

Yor. - Man maa formode, at det fom til England omtrent paa famme 

Tid, fom Fejden mellem Kongefønnen Edvard og Baronerne under dereg 

Høvding Simon af Montfort vafede paa det beftigfte og Simon faldt ved 

Evesham (12te Aug.), thi Der anmerkes udtrytfeligt i Sagaen: , den Sommer 

blev Simon af Montfort fældet” 1). Disſe Uroligheder bave maaffee ogfaa 

været Aarſag i at de norſke Gefandter opboldt fig nogen Iid t York. 

Endelig fom de til det ſkotſte Hot, og fremfatte fine Fredsbetingelfer. 

Men Kong Alexander Lod fun baanligt Derover og vilde intet høre om faadant. 

Han fordrede en Afſtaaelſe af alle Herne, hvoraf nu desuden De flefte 

factiff vare i hans Vold. Det feer nemlig ikke ud til, at den ubetydelige 

Forfterfning, Kong Duggall bavde faaet, udrettede ſtort, i alle Fald ikke 

mere end at Duggall felv fremdeles undgik at fade i Skoternes Hæn- 

der. For Meften fjender man intet til de vderligere Krigsbegivenbeder, 

om Der overhoved forefaldt flere end De nys omtalte. 

Saaledes maatte Da ogfaa disſe Gefandter vende tilbage, tilfpneladende 

med uforrettet Sag. Men den føotffe Konge fendte nu felv en Gefandt til 

Norge for at underbandle, nemlig Reginald af Roxburgh, Munk i Melrofe 

løfter, en færdeles fog, fmidig og veltalende Mand. Han havde Det 

Hvert at tale godt for Kong Magnus og faa ham til, i Mindelighed 

at afftaa Man og Øerne imod en pasfende Erſtatning i Penges faa 

vidt havde altfan Dog nu Den ſkotſke Konge nedftemt fine Fordringer, at 

ban ej paaſtod nogen ubetinget Ufftaaelfe. Hvor vidt Robert gjorde 

Følge med De norſke Gefjandter paa Deres FIilbagerejfe, vides iffe; Ddet 

ev imidlertid det ſandſynligſte. Ved Filbagefomften til Norge meldte 

vel Biffoppen og Kanfleren, at deres Sendelſe havde været forgjeves, 

men fraraadede Dog Kongen at afbryde Underhandlingerne. Sandſynlig— 

viis unbefalede De bam endog meget indftændigt at modtage Reginald vel 

og underhandle videre med ham, tbi Der fortælles, at Kongen modtog 

ham med mange Wresbeviisninger, ligeſom man ogfaa erfarer, at han 

villigt faante Øre til bans Foreftillinger, og temmelig fnart maa have la 
Det fig overbevife om Det fornuftige 1 at afſtaa Øerne mod klakkelig Er— 

ftatning. Thi, figer Kloftret Melvofes Annalift, Kongen fammenfaldte 

fine førnemfte Mænd og Naadgivere for at overlægge om Sagen, 

og ved Denne Sammenfomft vtrede Kongen felv, at det Dog nof var 

det bedfte for Fredens VBedligeholdelfe, at disſe omtviftede Øer folg- 

1) Magnus's Saga Cay. 4. I erten ſtaar her Misfort, hvilket fun fan være 
Fejlæsning. 
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tes til Den føotffe Konge. Enkelte af Raadgiverne gjorde Jndven- 
Dinger, men Kongens Mening fif dog Overhaand, og faaledes fam- 
tyffede da omfider alle i, at Øerne folgtes, eller mod en vis Betaling 

afftodes til Kongen af Skotland. Hvor lange disfe Underbandlinger 

varede, figes iffe, men vi erfare fun, at Neginald tilbragte hele Vinte- 

ren 1265—66 i Norge, bvoraf det Da maaſkee fan flutte8, at de medtoge 

temmelig lang Tid, eller rettere, at det varede en god Stund, inden den 

fløge Reginald fif Kong Magnus overtalt til at gaa ind paa Forflaget. 

En Præliminær-Sraktat blev nu fluttet mellem Reginald og Kong Maq- 

nu8 eller dennes Fuldmægtiq, ved bvilfen de Betingelfer aftaltes og ved- 
toges, Der fiden opftilledes 1 Det egentlige Fredsdocument, hvorom vi 

ftvar nedenfor føulle handle. Med vel forrettet Sag vendte faaledes Herr 

Reginald, fom ban faldes, tilbage til Sføtfand om Vaaren 1266. Hans 

rende, figer den famtidige melvofiffe Annalift, bans Klofterbroder, var 

udført til alle Skoters Iilfredshed; Dette havde iffe Hidtil nogen anden 

af Skoternes Sønner funnet fætte igjennem, og det lykkedes fun denne 

Munk, en faare vits og i gejjtlig Veltalenhed udmerfet Mand, der i 

GSandhed gjorde fit Huus (Kloftret) fortjent til alle fremtidige ſtotſke 

Konger  Fatnemmelighed og Yndeft, bvis ellers iffe Kongerne felv 

ftulde befindes utafnemmelige, gjengjeldende godt med ondt, bvilfet Gud 

afbende fra enhver driften Konges Hjerte! Saa ftor Priis fatte Sko— 

terne paa denne Erhvervelſe af Syderøerne før deres Rige 1). 

Strar efter at Reginald var afrejft, fendte Kong Magnus et Ge- 

fandtftab, beftanende af Kanſler Aſkatin og Lendermanden Andres Nifo- 

lasſon, til Skotland for at afflutte Den endelige Tractat; naar Dette var 

ffeet, ffulde Overeensfomften befværges faavel af de norffe Gefandter, paa 

Kong Magnus'8, fom af to ſkotſke Stormænd paa Kong Uleranders 

Vegne, og et Document opfættes over Den bele Uct, Der i to ligelvdende 

Gremplarer, gjenfidigt befeglede af begge Konger, ſkulde nedlægges i det 

norffe og det føotffe Rigs-Archiv. Saaledes meddeeltes i den Tid Ratifi— 

cationerne: vi have tidligere feet et lignende Grempel i Sractaten med Li 

bed af 1250 *). Geſandterne have Derfor ved Deres Unfomft neppe un- 

derhandlet om Sagens Realitet, men alene om Formerne; Sagen i fig 

felv var allerede afgjort. Dette fan ogfan ſees Deraf, at uagtet Geſand— 

1) Chron. de Mailros. Da denne allerede fra det 12te Narhundrede fun inde- 

holder famtidige fra Tid til anden indtegnede Notitſer, maa altfaa den her 

mebddeelte Underretning anfees fom hævet over enhver Tvivl; den er føreven 

af en af Reginalds egne Kammerater, der felv var tilftede baade ved hans 

Afrejfe og Hjemfomft, og af Hans egen Mund funde høre, hvorledes Det var 

gaaet ham. 

2) Ge ovenfor, Side 76. 
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terne fom til Skotland noget efter Reginald, altſaa rimeligviis i Be- 

gyndelſen af Sommeren eller i Juni Maaned, udfærdigedes dog den De- 

finitive Freds-Act allerede Fredagen efter Petersmesſe, eller 2den Juli 

famme War. 

Denne merkelige Tractat, Der føilte Norge ved Man og Syderøerne, 

og fom endog i den Uvtifel, der ſkulde give et Slag Crjtatning derfor, 

indeboldt den førfte Spire til de Forhold, fom to hundrede War derefter 

fedede til at ogfar Orknøerne og Hjaltland gif tabt for Norge, lyder I - 

Det væfentligfte fanledes: 

„For at Visheden om det Nærværende altid føal funne give far 

„og tydelig Grindring om det Forbigangne, gjøres herved vitterligt, at 

, Aar efter Guds Byrd 1266, Fredagen nært efter Apoftlevne Petri og 

Pauli Feſt, blev i Prædifebrødrenes (Dominicanernes) Kirke ved Perth, 

g Denne Overeensfomft og endelige Forligelfe affluttet, for med Guds 

„Biſtand at bilægge og gjøre Ende paa Iviftemaal, Klager, Skadetil— 

vføjelfer, Fornærmelfer og Uenigheder angagende Derne Man og Sy— 

„deroerne, famt De Dertil hørende Rettighbeder, mellem de gjeve og berøm- 

, melige Fvrfter, Herr Magnus den 4de af Guds Naade Norges Konge 
„ved bans offentlige Sendebud, de Herrer Ujffatin, hans Kanfler, og 

, Andres Nifolasjøn, hans Lendermand, Dertil færftilt beftiffede og lovligt 

ubefuldmægtigede, famt fremmødende paa oven nævnte Sted, fra den ene 

, Side; og Herr Ulerander den Idie af famme Naade Skotlands Konge, 

, perfonligen fremmødende fammefteds med gejftlige og verdslige Herrer, 

„ſit Riges Wldſte, paa Den anden Side, under Denne Form, nemlig : 

„At bemedte Herr Magnus, Norges Konge, fom Fredens Ven og 

gMetfærdighedens Hævder, til des frørre Overholdelfe af den Gud føyl- 

„dige Wrefrygt og gjenfidig Kjærligbed og Fred, faavel fom for at 

ufjerne Sjælenes Fare og Des fnarere at forebygge Menneftetab, efter 

„bemeldte Herr Alexanders, Sfotlands Konges, Anmodning og til hans 

„Wre, ved bemeldte forftandige Herrer, Kanfler Affatin og Lendermand 

, Undres Nifolasføn, fom af Kongen felv bave modtaget uindffrænket Fuld- 

„magt til Derom at flutte Overeensfomft, venffabeligt og forligeligt af- 

„ſtod, oplod og frafagde fig, baade bvad Befiddelfer og Fordringer an- 

„gaar, for fig og fine Avvinger, til bemeldte Herr Alexander Skoternes 

y Konge og bans Uvvinger at eje, nyde og befidde til evig Tid, Man 

ptilligemed de øvrige Syderøer og alle de andre Der veften og fønden- 

ufor det frøre Hav (Magni Haff), med den Net, fom ban felv og bans 

„Formaend fra gammel Iid funne have haft, eller han felv og hans Ar— 

„vinger for Fremtiden maatte funne faa Derover, famt med alle Her- 

„ſkabsrettigheder, Lensvettigbeder, Indtægter, Fjenefter og alle andre 
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„Rettigheder og Filbehør, der vedfomme bemeldte Oer 1), uden noøget 

, Forbehold, tilligemed Patronarsretten over Biffopsdømmet Man, dog 

g Den Net, Jurisdictton og Frihed uforfrænket, fom tilføommer Nidaros 

uKirfe i og ved Alt, eller fom Den har med Henfyn til Mans Biftop og 
Kirke: famt ligeledes med Undtagelfe af Drøngerne og Hjaltland, hvilte 
„Oer famme Norges Konge, med Herffabsrettigheder, Lensrettigheder, 
uIndtægter, Fjenefter og andre Nettigheder og Filbehør inden Deres 

„Enemarker færffilt veferverede for fit Herredømme. 

„Og ſkulle alle Indbyggerne i de bemeldte Øer, Der faaledes eve 

„afſtaaede til Sfotlands Konge, faa vel ældre fom yngre, være under- 

„kaſtede Riget Stotlands Love og Sædvaner, og fra nu af og i Fremtiden 

gu bebandles og dømmes efter Dem. Da ffulle de iffe ftraffes for de For- 

, nærmelfer ?) og Gtadetilføjelfer (mod Skotland), hvori De maatte have 

„gjort fig ſkyldige indtil denne Dag, faa længe De frode under Kongen 

„af Norge, beller ikke flulle De føyes for Deres Arvemidler i famme 

, Der, men beholde dem i Fred under Skotlands Konges Herredømme, 

„ligeſom andre frie og vetmæsfige Underfaatter af den føotffe Konge, der 

„vides at nyde den friefte Net, uden for faa vidt de ellers maatte begaa no- 

„get, hvorfor de bør med Nette at firaffes efter Riget Skotlands Love 

, 08 bvedtagne Sedvaner. Og om De ville fremdeles blive i bemeldte 

Der under bemefdte Herres, Skotlands Konges, Herredømme, Da ſkulle 

„de funne frit og voligt blive; men om De heller vilde flytte bort, da 

gftulle De ogtaa frit, ubindret og i fuld Fred Funne flytte med deres 

„Ejendele. Saaledes ffulle de hverken tvinges til at forblive, eller til 

„at flytte, mod Rigets Skotlands Love og Sædvaner”. 

„Forbemeldte Herre, Ulerander, Skotlands Konge, af Iver for det 

, Sande og Nette, og af Kjærlighed til Fred vg Enigbed, faavel fom bans 

„Arvinger for alle fommende Fider, flulle derimod til Gjengjeld for biin 

„Afſtaaelſe og Overdragelfe, og tjær for Fredens Gode, famt til Er— 

gftatning for Anftrengeffer og Arbejder, til evig Tid Sde Dags Dagen 

gefter St. Hans (fte Iul), paa Orkno, Norges Konqes Land, i St. 

„Magnus's Kirke, give og udbetale til oftmeldte Herre, Norges Konge, 
„og bans UArvinger eller Asfignerede, i Den orknoiſke Biſkops eller den 

„norſke Konges dertil færffilt udnævnte Svefelmands Hænder, den Sum 

1) De her brugte Talemaader, der for det mefte alle hentyde til Middelalderens 

Sensret og berfor ilfe ere faa lette at gjengive i Overſattelſe, lyde faaledes 

i der fatinffe Tert: cum dominiis, homagiis, reditibus, servitiis, et omnibus 

Juribus et pertinentiis. 

2) I Ferten ftaar ,forisfactis*, hvilfet betegner faadanne Sager, hvorved Gjen- 

dom fordrødes. 
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, af hundrede Merker gode og lovlige Sterlinger, efter den romer— 

„ſte Gurie8 og Rigerne Franfriges, Englands og Sktotlands Maade, 

„eller ogfaa om Biffoppen eller Svsfelmanden iffe er tilfteve der, ftulle 

„de til Norges Konges Bedov deponere Pengene under Varetægt af 

„ſamme Kirkes Ghorsbrødre, hvilte føulle give dem Qvitterings-Brev. 

, Derføruden føal ban udbetale fire tufende Merker Sterling paa famme 

„Maade, inden De nærmefte fire War, paa famme Sted og til famme 

,Fid fom oven meldt, nemlig 1000 Mkr. 8 Dage efter St. Hansdag 

,1267, famt 100 Mir. af før nævnte narlige Udredfel; ligefan 1268 

„og 1269, famt endelig fidfte Gang 1270, paa famme Sted og til 

„ſamme Fermin 1000 Miør., og 100 Mkr. af den aarlige Udredfel. 

Men fiden efter ſkal Der paa famme Sted og til famme Termin fun 

, betales 100 Mkr., og faa fremdeles Nar efter Aar”. 

, Og at alt dette og bvert enielt Punkt, faaledes fom oven anført, 

„troligen og ubrødeligen føal vverholdes, have De oven nævnte Kanfler 

„Aſkatin og Andres Lendermand, for deres Herre Kong Magnus og 

hans Arvinger og Asfignerede, offentligt, i Vrædifebrødrenes Kirke i 

„Perth, med Haanden paa De bellige Euangelier, aflagt Eed i Kongens 

Navn, om hvis Vilje i Denne Sag de bavde fuldfommen Vished, 

„og Å Deres eget Navn. Og bemeldte Herr Ulerander, Sfotlands 

Konge, har ligefedes i famme Gefandters Overvær fadet de højbyrdige 

Mænd, Adam Jarl af Carri og Robert af Mengners paa famme 

„Maade fader bøjtideligt fværge i fit Navn ſaavel fom i Deres, før fig og 

„ſine Arvinger. 

„Og til des fiørre Sikkerhed for alt Dette, forbandt hver af Varterne 

„ſig til, at Den Part, Der maatte ville unddrage fiq Opfyldelfen, uden nogen 

„Udflugter og Rettergang ſkal udbetale til Den, Der ingttager Overeens- 

„komſten og overholder Eniqhed, en Mulet af ti tufende Merfer, me- 

Ö Dens Dog Overeensfomften og Enigheden fremdeles ſkal være ved fuld 

gKraft. End videre undergav Herr Magnus, Norges Konge, ved fine 

„oven nævnte GSendebud, fig felv og fine Arvinger og Gjterfølgere, lige 

„ſaa Herr Alerander, Sfotlands Konge, fig felv og fine Uvvinger, I 

gu Denne Saq, Vet apoftoliffe Sxdes Jurisdiction, faaledes at Dette, fun 

, forudfiiffende en enfelt Admonitton, ved Excommunication af enkelte 

„Perſoner, ingen undtagne, og Interdict for bele Riget, uden nogen 

g Rettergang effer formelig Underføgelfe af Sagen, ffal funne tvinge Den 

„fra Overeensfomfien og Forliget fig unddragende Part til fuldt og 

„ubeſkaaret at udbetale den anden Vart, Dder overholder Def, bemeldte 

, Straffefum af 10000 Mir., og Derforuden til at ophæve ſamme 

, Overeensfomft og Forlig, — indtil famme Mulet er udbetalt, fom 
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„oven fårevet, og Dog ſkal felve Overeensfomften og Forliget vedvare i 

„fuld Kraft, i og ved alt, til evig Vid". 

„Begge Parter venuncere fremdeles herved ogſaa paa alle Indfi- 

„gelſer 0. f. 0.7 paa Brugen af alle Breve, bidtil modtagne og verlede 

gu mellem bemeldte Konger, af hvad Indhold nævnes fan, og af alke 

„apoſtoliſte Breve og Indulgenfer, der enten ere eller funne blive ud- 

uvirfede, eller overhoved paa bvilfet fom belft Netsmiddel i den cano— 

„niſke og civile Ret, hvorved før nævnte Afſtaaelſe, Afhændelfe, Over- 

„dragelſe, Overeensfømft og endelige Forlig maatte funne hindres, fu- 

„ſpenderes, tilintetgjøres, eller paa nogen Maade foættes. Det tilføjes 

„ogſaa Dette Forlig, og beftemmes ved fælles Samtykke mellem Norges 

„og Skotlands Konger og Nige, at alle Overtrædelfer og Forbrydelfer, 

g begangne mellem dem og Deres Forgængere, vg deres Mænd, indtil den 

, Dag I Dag, føulle fra begge Sider være aldeles tilgivne, med Henfyn 

„ſaavel til Kirfen fom til Rigerne, uden at nogen Brede eller Hevnlyft 

pffal være tilbage: famt at de fra begge Sider tagne og faſtholdte Gi- 

„ſler føulle fættes paa fuldfommen fri Fod. Og hvis nogen Fiende af 

nen af Ddisfe Konger, Skotlands eller Norges, flygter til den ene af dem, 

„ſkal Denne ikke til dens Stade, fra bvem han er flygtet, modtage ham 

gt fit Rige og Herredømme, uden maaffee for en FIid, paa det at han 

„kan erholde Filgivelfe, om han fortjener den. Og bvis han iffe fan 

„opnaa fin Herres Filgivelfe, ffal Kongen ſtrax efter et Wars Forløb itte 

,Udfætte med at forjage ham fra fig og fit Riqe. Dog de undtagne, 

„der Hate beganet Majeftætsforbrodelfe, bvilfe iffe paa nogen Maade af 

„den ene eller anden Part maa modtages. Treffer Det fig end videre 

„ſaa, fom Gud forbyde, at Mænd fra Norges Nige lide Sfibbrud i 

„Skotlands Konges Rige eller Herredømme, eller omvendt, Da ſkal Ddet 

gu bære Dem tilladt i Fred og Mo at optage Deres knuſte eller føadede 

, Stib, faavel fom Deres Gjendomme, af hvad Slaqs nævnes fan, enten 

gfelv eller ved andre, famt bebolde, fælge eller afbænde Dem, uden al 

„Forulempelſe, faa fænge De iffe funne anfees at bave ganføe forladt 

Dem. Og vis Nogen tvert imod Dette fælles Enighedsſtatut enten ved 

„Liſt eller Bold borttager noget af de faaledes fladede Skibe eller Ejen— 

u Dele, og overbevifes herom, Da ſkal han firaffes fom Ransmand og 

„Fredsbryder efter Fortjenefte, uden at nogen modfat Sædvane, om 

g Den ellers maatte berffe, heri ffal være til Hinder. Men derfom nogen 

,faadan Forftorrer af denne Fred og Dette endelige Forlig mellem før 

„nævnte Konger, Niger og Deres Indbyggere antreffes og overbevifes om 

fin Brøde, da ſkal ban af den Konge, i bvis Rige ban er antruffen, 

„ſtraffes faa eftertryffeligt, at Det fan være Undre til Skrak“. 

„Og til Vidnesbyrd om Denne Sag ev der til Den Part af nærværende 
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gå Chirograf-Form indrettede Document, der føal forblive hos bemeldte 

, Herre, Norges berømmelige Konge, vedfsjet bemeldte Herres, Kongen af 

, Stotlands, Segl, tilligemed De ærværdige Fædre8, Gamelyns og Johns 

„af Guds Naade Biffopper af St. Andrews og Glasgows, famt de 

, bøjbyedige Mænd Alerander Comyns af Buan, Patrifs af Dunbar, 

„Villjams af Mar, Adams af Carrid, Jarlers, og Robert Menqners, 

,Barons, Segl. Og til den anden Part af nærværende, i Chirograf— 

, Form indrettede Document, der forbliver hos bemeldte Herre, Kongen 

„af Stotland, vedføjes den udmerfede Herreg, Kongen af Norges, Segl, 

tilligemed de værdige Fædre Peters og Thorgils's, af Guds Naade 

, Biffopper af Bergen og Stavanger, famt de bøjbyrdige Mænd Gauts 

, paa Mel, Brynjulf Jonsføns, Finn Gautsjøns, Andres Nifolasjøns og 

„Afkatins, bemeldte Herres, Norges Kunges, Kanflers, Segl"). 

1) Dette Document fees, fom dets egne Ord udtrykfeligt lyde, at have været 

udftedt i Ghirograf-Form, det vil fige in duplo, paa et eneſte ftort Stykke 

Pergament, faaleded at begge Afffrifter begyndte midt paa Pergamentet, paa 

hver fin Side af et med ftore Bogſtaver ffrevet Ord CHIROGRAPHVS, ber 

ſiden efter Længden overflippedes i Siffaf, hvorved følgelig begge Gjenparter 

ffilte8 fra hinanden, og hver af Dem i fin øvre udtungede Kant beholdt Styk— 

fer tilbage af hine ftore Bogftaver. Dette faldtes ogſaa Indentura, og ffede 

til Forebyggelfe af VForfalffning, da man nemlig funde prøve den ene 

Gjenparts Egthed ved at Lægge den fammen med den anden og fee, om den 

pasjede. Men da det udtryffeligt figes, at den ene Gjenpart var forfynet 

med Den norffe Konges og andre morffe Magnaters Segl, maa altfaa disfe 

enten have været paatryfte førend Gefandterne forlod Norge, og Documen— 

tet felv faaledes allerede have været fuldt forfattet i Norge før Gefand- 

terne8 UAfrejfe, fun med aabne Rum for Datum ov. f. v., eller vogfaa, 

hvad der heller iffe er faa ufandfynligt, er der fulgt ffotffe VBefuldmægti- 

gede til Norge med det tilbagerejfende Gefandter, for at faa den Gjenpart, 

der ſtulde ligge i de ffotffe Archiv, med fig i fuldt forfeglet Stand. Ingen 

af Driginalgjenvarterne er nu til, men af dem begge findes Vidisſer. Den, 

ber var befeglet af den norffe Konge, og faalebes opbevaredes i det frotffe Ar— 

div, blev allerede i Aaret 1312 optagen i et Document, der da udfærdigedes 

i Jnvernefs paa et Møde mellem tvende norffe Gefandter og den frotffe Kong 

Robert famt hans Maguater (Hvorom fenere); derfra blev det indført i en 

gammel føotff Gopibog, fædvanligviis faldet the black Buik, der nu opbeva- 

reg i Megifterhoufe i Gdinburgh, og begynder med 1385. Fra denne hidrore 

afle i Gfotland og Gngland foranftaltede Aftryf af Tractaten, hvoraf det 

bedfte findes i Acts of Parliaments of Scotland Vol. I. &. 78 og 101. J 

Denne Ufffrift ere et Par af Navnene forvanffede, vimeligviis af den, der 

førte Documentet ind i ,the black buik*; i Stedet for Bryniolfi ellre Bry- 

niulvi filii Johannis (Brynjulf Jonsføn), ftaar der ,Kynsiti filii Johannis*; 

og i Stedet for Gauti de Mel famt Finni fil. Ganti ftaar der paa begge 
Steder Gunter d. M. og F. f. Gunter; ligefaa, i Glutningen, Aukyni i Ste- 

det for Askatini (dette er Dog rettet i Aftrytfet S. 101). Af den i Norge 

opbevarede Gjenpart blev der i 1426 i Bergen taget flere Vidisfer, der endnu 
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Gamtidigt med defte Documents Udfærdigelfe, eller maaſkee tidli- 

gere, udſtedte ogfaa de norffe Gefandter en ſaakaldet Gonfesfion, hvori 
De fandfynligviis udtroffeligt bevidnede og fegitimerede deres Bemvyndi- 
gelſe til at afflutte Fractaten i deres Konges Navn. Derhos udftedtes 

under Kongens Segl et Mandat til Syderøernes Jndbyggere, hvori de 
løftes fra Dere8 Troſkabseed til ham, og derimod tilholdtes at hylde den 

ffotffe Konge 1). Derpaa fynes Gefandterne at have begivet fig tilbage til 

Norge, hvor Kong Magnus ftrar derefter paa et Thing i Chriſtkirkegaarden 

i Bergen St. Laurentii Dag (10de Auguſt) lod Fredstractaten voplærfe 

og faaledes bringe til almindelig Kundftab>). Sandſynligviis kjendte 

man Dog viftnok allerede dens væfentligfte Indhold, eller vidfte dog faa 

meget, at Man og Svderøerne ikke fænger ſkulde bibeholdes fom nogen 

Deel af det norffe Rige. Derfor blev man vel heller iffe fynderlig vver- 

vaffet, Da man fit den at høre, og for faa vidt mange maaffee havde troet, 

at Øerne ftulde afftaaes uden nogen Erſtatning, var det endog en beha— 

forefindes i det danffe Geheime-Archiv; efter em af disfe har Th. Torvesføn la- 

det FTractaten aftrykke i fit Verf Orcades S&S. 198 fgg., famt efter em anden 

i fin Norges Hiftorie, IV. S 343. Ogfaa her er der nogen Urede ved Bryn- 
ulf Sonsføns Navn; paa det ene Sted flaar der Buccolini, hvilfet øjen- 

fynligt ev Fejllwsning af Brunolui, ber maa have ftaaet i Driginalen; 

paa Def andet ftaar Gamalielis, hvilfet er ubegribeligt.  Fitelen Lendermand 

gjengives allerede i dette Dorument ved baro, hvilfet fiden blev formeligt 

paabudet. 

Se VJortegnelfen over de Vrevifaber, der i 1282 fandtes i Edinburghs Ve- 

hirdfle; Acts of Pari. I. Preface G. 3; under Dverffriften: negotia tangen- 

tia Norwagiam, opregnes førft: Compositio inter reges Scotiæ et Norwagiæ 

super insalis, duplicata; Dette var altfaa Fractaten frlv med em Copi; der- 

næft: item confessio procuratorum missorum a rege Norwagiæ pro dicta 

compositione facienda; item mandatum regis Norwagiæ quod insnlani 

faciant homagium regi Scotiæ et ei intendant ut domino. Blandt de øv- 

rige Breve, fom her opregnes, eve De flefte, fom det fynes, ældre end Ufftaael- 

fen, og Det er førgeligt, at de aldeles ffulle være tabte. Man feer, at der 

har været verlet flere Breve om Skibbrudne, der altfaa rimeligviis have va- 

ret underfaftede haard Betaling, Hvorfor og em færegen Urtifel til Forebyg- 

gelfe deraf indførtes i Tractaten; fanledes næynes Carta regis Johannis (maa— 

ffee Jon Kuvlung) regis Norwagiæ de naufragium passis, item alia Sveri 

Regis Norw. de eodem, og længev nede: item litera regis |. (Ingonis) 

Norwagie et MH. (Hakonis, bet er Haakon Jarl8) fratris ejus de naufragium 

passis. - Per novnes og om en Gonfirmation og Donation af den norffe 

Konge til Kloftret Rusſin paa Man, et norſt Kongebrev om Øen Bute og 
andre Øer, overladie til Kongen paa Man, og et Brev fra den norffe Konge 

om Qerne Jvift og Egyn — alle disfe fynes at være fra det 12te Aarhun— 

Drede. 

2) Isl. Annaler — I Udg. af 1847 ev Liden uvigtigt henført til 1265; Cod. 

Regius, aftryft i Langebefs Scr, rer. Dan. II, har det rette 1266. 

1 
— 
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gelig Overraffelfe, at Norge ffulde nyde en aavlig, itte ubetydelig Ind— 

tægt for dem. Fi i alle Fad var Norges ve Derved freljt. Tin— 

gen bavde endog faaet det Udfeende, fom om Skotland var bleven fiat- 

feyldigt under Norge, og faaledes betvagtede man Den tildels vgfaa i 

Skotland felv. Unnaliften i Melroſe Klofter figer nemlig udtrykteligt, 

at Den aarlige Afgift af 100 Merfer brændt Splv, ſom den ſtotſke 

Konge forbandt fig til at yde den norffe, var en Erfjendelfe af at ban 

gjorde ham fit Homagium, d. e. bvyidede Ham fom fin Overberre !). 

Derom ftaar der vel ikke et Ovd i Tractaten felb, men Der fan Dog 

bave været vtret noget faadant i De foreløbige Underhandlinger, og Det 

er å alle Fald fandfynligt, at Reginald af Roxburgh, Der ber maa have 

været Annaliftens nærmeft Kilde, bar udladt fig derom. Under alle Om— 

ftændigbeder var Dette en FIrøft for dem af Nordmandene, Der med 

Smerte faa den gamle, bvortel lidet nyttige og lidet ſikre, Provins 

ftilles fra Riget. Desuden  funde Kongen jo til alle dem, der 

Desuagtet maatte ytre Misfornsjelje over at Rigets Omraade var 

forringet, paaberaabe fig, at Det juft nu igjen paa en anden Kant 

var blevet faa meget mere forøget, idet Island og Grønland bavde 

underfaftet fig Norges Konge. - Men man maa formode, at Den 

almindelige Stemning i Norge var for Freden, og at Det fun var de 

færrefte, der bebrejdede Kongen at ban for at opnaa Denne havde givet 

Slip paa De fjerne Syderøer.  Gejftligbeden funde iffe klage, fiden Ni- 

daros Erkeſtols Metropolitan-Rettigheder over Syderoerne udtrykkeligt 

vare forbeholdte. 

Man kan heller ikke med Rette dadle Kong Magnus, fordi han ikke 

gjørde ſtorre Unftrengelfer for at bevare Herredommet over disſe Oer, 

men foretvaf en filter og eftev Omftændigbederne fordeelagtig Fred for 

Den tomme og med mangfoldige Ulemper forbundne re, at funne falde 

fig Herre over nogle fjerne, af urolige, oprørffe Folk bebvede Øer, vg 

at funne tælte et Par faataldte Konger blandt fine Vafaller. Herre— 

dømmet over Syderøerne tar, naar Det ffulde være virkeligt, og ikke et 

tomt Ord, i Sandbed mere til Bryderi og VBefoftning for Norges Kon- 

ger, end til Nytte. Thi Dertil udkrævedes Nærveærelfen af en bevæbnet 

Magt i Øerne; og Den funde viſtnok iffe holdes Der, uden med langt 

tørre Befoftning, end Indtægten af Øerne beløb fig til. At de norfte 

Konger bidtil havde baft faa mange tilfyneladende troe Filhængere blandt 

Dernes Høvdinger, fom væfentlig deraf, at de formedelſt den fange Af— 

1) Ordene i Chron. de Mailros fybe faaledes: ,,quod rex Scotiæ omni anno 1 
in perpetuum dabit regi Norwagiæ centum libras sterlingorum pro tog- 

nitione homagii facti regi Norwagiæ a dicto Alexandro rege Scotiæ*. 
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ftand meftendeels maatte overlade Dem til fig felv; og disfe urolige Mænd 

foretvat Da en Ufhængighed i Navnet af en fjern Konge, for et 

virfeligt Lydigheds- og Underdanigbeds-Forhold under en Konge i deres 

umiddelbare Nærded, der baade havde Vilje og Magt til at gjøre et 

faadant Forhold gjeldende. Den norffe Konges Højbedsret over Øerne 
var Dem faaledes et velfommen: Paaſkud at benffyde fig under mod en- 

bver Fordring, fom den ſkotſke Konge maatte frille til dem om Lydighed, 

eller å Det mindfte om at holde Fred og Ro. Men da Kong Haakon 

ved allerede i 1230 at fende en Flaade dDerhen, og ved fiden at holde ffarpt 

Øje med disfe Befiddelfer vifte, at det var hans Mening at gjøre fit 

Herredømme over dem til Birkelighed: fik Jingene et andet Udfeende, 

og Da funde De lige faa gjerne adlyde den ffotffe Konge, der maaffee 

vilde være mindre føreng imod Dem, og det var derfor fun den Skrak, 
der ftod af Kong Haakon formedelft hans vældige Sømagt, der afholdt 

mange fra at bryde med bam. En anden Sag var det med dem, fom 

af færegne Grunde og Partihenfon fandt det bedft at være ham troe. 

Men virfelig Henqgivenbed for Norge eller Filfredshbed med Ufhænaig- 

bed8-Forboldet af dette Rige fandtes neppe hos nogen. Magnus handlede 

Derfor aabenbart fornuftigt i at afbænde Dem paa en faa haderlig Maade, 

fom det nu ffede. Man bar panftanet, at Tabet af disfe Øer frulde 

have bragt Norges Sømagt, og følgelig Norges Magt og Anſeelſe oberhoved, 

i Forfald, bvorfør da Kong Magnus føulde bære Skylden. Ingen Be- 

føvldning fan være uretfærdigere. For Det førfte var Der iffe fleet faa 

byppige Søtog til Syderøerne under De fidfte Konger, at Søvæfenet der- 

ped ſkulle Funne bave faaet nyt Opfving, for Det andet bar Sømagtens 

virkelige Forfald i Norge, nogle Tigar fenere, fin Grund i Forhold, der 

itte ftaa i mindjte Sammenbæng med De foderøiffe Anliggender. J Forſt— 

ningen var det egentlig belter iffe faa meget Norges Sømagt, der gif til 

Dage, fom andre Stater og Magters Flaader, der bleve ftørre og bedre end 

torges, medens tillige Tidens Aand og den berffende Brug, fom vi alle 

rede have viijt, foretraf Landtkrig for Sokrig. I dette Styffe havde Kong 

Magnus faaledes intet AUnfvar paa fig. Derimod fan man, fom det alle 

rede ovenfor er berørt, ikke negte, at den Betingelfe, Der paa bans 

Tid anfaaes hæderlig og fordeelagtig, nemlig om Den aarlige Tribut af 

Skotland, netop i Tidens Lob forfejlede fin Henfigt, for faa vidt Iri- 

buttens unøjagtige Udbetaling foranledigede Forhandlinger, Der omfider 

endte med Det Giftermaal mellem en føotf Konge og en Danft-norff 

Kongedatter, hvorved ogſaa Ortnøerne og Hjaltland gif tabte for Ri— 
get. Men faadant funde viftnot ikke Magnus og bans Maadgivere for- 

udfee, og Betingelfen om FIributten vakte Derfor fiffert almindeligt Bi- 
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fald i Norge, felv bos dem, fom ellers vare misfornøjede med Ufftan- 

elſen. 

Man maa antage, at Kong Alexander nu formeligt lod fig hylde i 

Svderøerne, eller i Det mindfte fordrede Underfaats-Eed af de Høvdin- 

ger, fom ikke bidtil bavde underkaftet fig. Med flere fynes det at have 

baft fine Vanſkeligheder, ffjønt Fredstractaten tilfagde alle Dem Umnefti, 

der tidligere fagdes at have forbrudt fig, og paabed Giflernes Filbage- 

gitelfe, faa at ingen af Høvdingerne længer funde bave noget at frygte 

af Kong Magnus, om ban endog havde været langt mindre blid og vet- 

færdig end han var. Blandt de Gjenftridige jones Angus Mac Donald af 

Ila at bave været, thi ban maatte udftede en Forjffrivning, bvori ban 

erklerede at bave tabt fine Arvelande, bvis han forbrød fig mod Kongen 

af Skotland; ligeledes forbandt Baronerne i Argyll fig til, under Fab 

af Deres Arvelande, troligen at tjene Kongen mod Angus, og alle at 

rejfe fig mod bam, bvis ban iffe adlød Kongens Vilje ?). Dog lader 

det iffe til, at ban miftede nogen af fine Befiddelfer; vi finde bam og- 

faa fenere nætvnt blandt Skotlands Maqnater*); bans Efterkommere 

naaede endog endnu frørre Magt, og fra bam flammer Den nuværende, 

meget udbredte, føotffe Et Mac Donald, Hvor vidt Kong Duggall 

underfaftede fig, eller flyttede over til Norge, er uvift; men hans Søn 

Erik Duggallsſon forblev i det mindjfte i norſk Jjenefte og nævnes endnu 

blandt norffe Lendermænd efter Kong Magnus's Død; det er Derfor ikke 

ufandfynligt, at bans Fader ligeledes begav fig til Norge eller Orfnøerne. 

For Reſten levede Duggall fun to Aar efter Fredsfjlutningen. Han døde alle- 

vede 12683). Broderen Ulan byldede derimod Den ffotffe Konge, vg 

nævneg fenere blandt de ſkotſte Maqnater *). 

Da Freden fluttedes, var allerede Kong Magnus Olafsføn i Man 

Død (den 24de November 1265) uden Urvinger 3), og Kong Ulerander 

modtog Derfor, fom Det fynes, Hyldingsbrev fra Øens Fornemfte, i Hvis 

Spidfe nu rimeligvis Biffoppen ftod; Kong Alexander udftedte 

igjen en Strivelfe til Biſkoppen, hvori ban forpligtede fig til, for det 

1) Den oven nævnte Fortegnelfe paa Documenter i Gvinburghe Febhirdfle, Acts. 

of Parl. of Scotland, I. S. 2, 6. 

?) Han nævnes blandt Baroner, famlede ved Scone 1283. 

3) De isl. Annaler. 

4) Han nævnes fom Alanus filius Roderici blandt Baronerne famlede ved 

Scone 1283, Acts of Parl. S. 82. 

5) Gaaledes den manffe Krønife. De islandffe Annaler Hhenføre hans Død til 

1266, maaffee fordi Grfterretningen ført i dette Aar fan være fommen til 

Island. 
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førfte itte at bjemføge Man *). Denne O blev faaledes ikke indlemmet 
i Det ffotffe Nige, men alene den føotffe Konge perfonligt undertaftet, 
figefom Island Norges Konge. Hvorledes Øen Man fiden tom under 
Englands Konger og af dem bortforlenedes til engelfte Stormænd, fe- 
neft af Hufet Stanley, bvis Hoveder bleve Jarler af Derby, hører ikke 
berben at berette; men faa meget ville vi fun tilføje, at Man fremdeles 
gjennem alle Omverlinger, fige til vore Dage, er vedbleven at Danne en 
færegen Deel af den bvitiffe Krones Befiddeffer, uden at høre enten til 
Gotland eller England. Den fyder ikke under det bvitiffe Parliament, 

men bar fin egen Jurisdiction og eldgamle lovgivende Forfamling, den 

ſaakaldte Tynwald- (egentlig Fbingvold-) Forfamling, altfaa med andre 

Om „Thing“, beftagende af Gouvernøren fom Kongens Repræfentant; 

Raadet, nemlig Biftoppen, Erkediaconen, Overdommerne m. m.; vg de 

Kaaredes eller Kejfedes Huus (House of Keys. ogſaa faldet Taxiaxi) 

fammenfatte af 24 Medlemmer, der fupplere binanden indbyrdeg, og be- 

holde deres Hvero for Livstid.  Fbinget bar baade dømmende vg lov- 

givende Myndighed, og fan fammenfaldes af Kongen eller Gouvernøren i 

bans Navn til bvilfen fom belft id. Vi gjenfjende i denne Sammen- 

fætning ganffe Den gamle norſke Fhing-Organifation, nemlig med Bi- 

ſkoppen, de fornemfte Gejftlige, Lendermændene, Sysfjelmændene og Lag- 

mændene fom felvffrevne Medlemmer, og Nærningsmændene, fun med 

Den Forffjel, at Disfe nu udnætne Hinanden indbyrdes, i Stedet for at 

De i Norge udnævntes af Lendermændene eller Sysfelmændene. — Man 

bar fiden lempet Denne Indretning efter Den engelſke Parliamentsforfat- 

ning, faaledes at Raadet ſkulde frare til Overbufet, De Kejfede til Un- 

dDerbufet; og Den Beftemmelfe gjelder endog, at de Kejfede Danne den 

førfte, Raadet Den anden Inftans 1 visje Appelſager, faa og at Naadet 

fan forfafte Lovforfiag, vedtagne af De Krjfede, og Kongen Lovforflag 

vedtagne af begge Hufe. Men denne Tillempning ligger aabenbart ikte 

i Organifationen8 egentlige Wand; ligeſom De gamle norffe Lagtbing 

udøvede vilt ogfaa Dette Thing fin lovgivende Myndighed fun ved at an- 

tage eller forfafte bele Love og Lovbeftemmelfer, foreflaaede af Kongen, 

ej ved felv at foreflaa eller Debattere. Og faadan er endnu i Virkelig— 

heden dets Virkſomhed, thi uagtet ſtrengt taget ingen Beflutning af det 

britiffe Parliament gjelder for Man, uden Den førft er vedtagen paa 

1) I den oven navnte Fortegnelje nævnes Brev fra Mans ,Majorest+ til Kong 
Alerander, og Obligation af Kong Alerander til Biffoppen af Man ,quod 

non iret super Manniam usque ad tempus*. Ligeledes ſees bet, at Kong 

Magnus havde givet Kong Alerander fin firiftlige Tilſtagelſe quod tenebit 

terram Manniæ de rege Scotiæ. At Magnus døde uden Arvinger, fres 

bedft deraf, at den manffe Krønife iffe omtaler nogen faadan. 
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Thingvolden, falder det dog af fig felv, at alle flige Beflutninger blive 
vedtagne, medens Der viftnof aldrig er Fale om at Ibinget antager fære 

egne Love for Man, der ikke ført ere befluttede af det britifte Parle— 

ment. Thingets fovgivende Virffombed beftaar altfaa fornemmelig i at 

famtvffe eller bifalde; Den er, om man vil, en Formalitet, men Den 

er fige fuldt en ærværdig Levning fra Oldtiden og et beftandigt Minde 

om Øens Selvftændighed fom eget Rige. Hver St. Hansdag drager 

Gouvernøren, ledſaget af militær Bedækning, fra Caftletown med bele 

Thingperſonalet til St. Johns Capel, der ligger tæt ved Fbingvold-Højen, 

bivaaner der Gudstjeneften, og drager Derpaa videre I Procesfion op paa 
Hojen, bvor alle de i Aarets Lob antagne Love blive oplæfte paa En- 

gelff og Manft. Derfra vender Procesfioren tilbage til Capellet, pvor 

Lovene undertegnes og befegles 1). 

Den qejftlige Jurisdiction over Mun og Syderoerne var fremdeles, 

fom vi bave feet, forbeholdt Nidaros Erkeſtol, og Ten vedblev endnu 

uforftvrret i benved 80 War, eller til 1348, da Baandet blev opløft, 
faafedes fom Det i det følgende fral viſes. 

AF Befiddelferne ved Skotlands Kyſter bavde Dog Norges Krone 

endnu De meft værdifulde, Orknoerne og Hjaltland, tilbage, og beboldt 

dem fremdeles i to hundrede War, medens Baandet i Denne Tid endog fnarere 

knyttedes faftere, end føsnedes. Forholdet var ogfan ber ganſke anderfe- 

Des end paa Man og Syderøerne, thi Befolningen var beel igjennem 
norff og Sproget norſkt; at Jarle-UGtten felv var ſkotſk faavel fom at flere 

Sfotlændere efterbaanden havde nedfat fig Der, funde under disſe Om- 

ftændigbeder ikke gjøre faa meget til Sagen, thi Den berffende Nationa— 

litet var Dog fremdeles den norſke, og Der udfrævedes I alle Fald meget 

fang Tid til at dDenattonalifere Den ovenfra, medens Derimod pan Svder- 

gerne den norffe Nationalitet fun fpillede paa Overfladen, og Folfets 

inderfte Nod og Kjerne var gaeliff. Det fan neppe betvivles, at Orfnøer- 

neg Jarl, Magnus Gilbertsførn, der under Begyndelſen af den fidfte Krig, 

nødtvungen eller frivillig, bavde fat fin Lenspligt under Norges Krone højere 

end fit Vafallforbold under Skotlands Konge fom Jarl af Katanes, maa efter 

Fredens Ufflutning bave befundet fig i en meget vanffelig Stilling. Hojſt 

befynderligt er Det, at ban iffe omtales i Fredstractaten. Hvorledes man end 

1) Se Neal, Ecelesiological Notes; Worsaae, om de Danffe og Norffe i Eng- 

land Sfotland og Irland, Gumming, „ihe isle of Man*. Thingvold-Højen 

felv beffrives fom funftigt opført af Jord fra alle 17 Sogne paa Øen; den 

bettaar af fire Terrasſer, af hvilfe den nederfte er 8, den anden fer, den tredie 

fire og ben øverfte fer Fod bred, famt 3 Fod mellem hver Terrasſe; i Om- 

freds er Højen nederft 240 Fod. 

Mund. Det norffe Folis Hiftorie. IV. 30 



466 Magnus Haafonsføn. 

tænfer fig hans Stilling, og bvad Parti han end i den fenefte Tid fan have ta- 

get, maatte ban fom Jarl af Ortnø og Katanes paa een Gang være 

ilde faren. — Det ev ikke ufandfynligt, at ban å Fiden ſtrax efter Kong 

Haafons Død, da Kong Uleranders Vaaben havde faadan Fremgang, i 

bet mindſte har ønffet at funne følge de fyderriffe Høvdingers Exempel, 

og førlige fig med Kong Alerander. Men om han end nok faa meget øn- 
frede det, faa maatte Det blive ban heel vanfkeligt at finde Lejlighed der- 

til, Da Orknoerne, fom vi bave feet, den bele Tid vare befatte med norſke 

Tropper, og ban felv ſaaledes, bvis han da var paa Orknø, befandt fig un- 

der et Slags Opligt. Men merfeligt er det, at han aldeles ikke omta- 

fe8 ved Kong Haafons Filbagetog og under hans paafolgende Ophold i 

Kirfevaag. Det fynes dog, fom om Jarlen, den fornemfte Mand nært 

Kongen, ved en eller anden Lejlighed i Denne Tid maatte være bleven nævnt, 

og at ban i Det mindſte maatte have været tilftede ved Kongens Død. 

Men der tales fun om VBiffoppen, iffe om Jarlen.  Heraf maa man 

næften flutte, at ban havde forladt Kong Haafon, begivet fig til Kong 

Alexander, og førligt fig med bam, faavel fom og, at det Fog, Kong 

Alexander fiden lod foranftalte til Katanes, ved bvilfen Lejlighed ogſaa 

Orknoerne truedes, var føect efter Magnus Jarls eget Ønfte baade for 

at tilbageerobre Katanes, Der nu maatte anfee8 at have underkaftet fig De 

Norſke, og for fiden, om muligt, at førjage De norffe Tropper fra Øerne. 

Dette beftyrkes ogſaa deels Deraf, at der blandt De ffotffe Archivſager 

ſenere forefandtes et Bret fra Norges Konge til  Katnefingerne )), 

der fynes at maatte være ſkrevet førar efter Fredsjlutningen, for at 

erffære Dem løfte fra De Forpligtelfer, De under Krigen manffee havde inde 

gaaet til Norges Krone, deels, og fornemmelig, af den Omftændigbed, 

at Magnus Jarl felv Aaret efter Fredsjlutningen maatte indfinde fig I 

Bergen, og indgaa et Forlig med Kong Maqnus, der ikke fan have 

været fordeelagtigt for Jarlen, efterfom dets Grundlag var Det Forlig, 

Der fluttedes i 1195 mellem Kong Sverre og Harald Jarl, hvortil der 

endnu fom flere færdeles Beftemmelfer *). Skade, at vi lige faa lidet 

1) Se den oven nævnte Fortegnelfe paa Documenter i Gvinburghs Fehirdfle, 

Acts of Parl. of Scotl. I. S. 3. 

Hirdffraa, Cap. 15. Den anden Maade, heder det her, hvorpaa Norges 

Konge giver Mænd Jarlsnavn, er naar han indjætter dem til Jarler over 
fine Skatlande; førft Drfnøerne, paa de VBilfaar, ber omtales i Sættarffraaen 

(Forligådoceumentet) mellem Kong Sverre og Havald Jarl Maddadheføn, og de 
flere færftilte Beftemmelfer fom findes indførte i Forliget mellem Kong Magnus 

Haafonsføn og Magnus Jarl Gilberisføn, da de forligte fig i Vergen Aar 

1267, t Rong Magnus'8 Riges 4de Aar. Om Forliget 1195 fe ovenfor HI. 

S. 290. 

2 
— 
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befidde dette fidfte Furlig af 1267, fom det ældre af 1195, vg faaledes 

ikke nøje fjende Betingelferne. Men man feer fun af andre Omftændigheder, 

at om Kong Magnus end havde givet Slip pan een Deel af Kronens 

Bejiddelfer i de Egne, nemlig Svdergerne m. m., faa føyte ban at Énytte 

den øvrige Deel, Orknoerne og Hjaltland, Defto faftere til Kronen. 

Hjaltland blev fremdeles umiddelbart Kronland, og aldeles avflilt fra 

Orknoerne i verdelig Henfeende. Paa Orknöerne felt tilfom Det halve 

Sagefald, fom vi bave feet, Kongen; derforuden erfarer man, at ban nu 

virfelig bævede Stat, hvilket fynes at vært fleet paa den Maade, at 

bver Gaard anfattes til et vift Skattebeflob, fom Kongen lod opfræve 

ved fin Svsfelmand, uden Jarlens Mellemfomft. Hertil fom Land- 

ſkylden af de virkelige Kronqodfer, Der for ſtorſte Delen vare tilfaldne 

Kronen ved Inddragningen i 1195, efter Øyeffeggernes Fejde. Paa 

Orknoerne berffede faaledes nu et meget indviflet Afqifts-Syftem. Der 

var Odelsqods, fom fun betalte Skat til Kongen, og Fiende til Kirfen; 

Krongods, Der betalte Landſkyld til Kongen, Jarlegods, der betalte Land- 

ffyld til Jarlen og Stat til Kongen, og endelig Kirfeqods, Der betalte 

Landſkyld enten til Biftoppen, eller vingere gejftlige Perfoner, eller til 

Kirkerne ). — Dette indviklede Syftem vedblev indtil fildige Fider, og 
bar forvoldt Orknoboerne megen Skade, da det bar givet Unledning til 

mangebaande Udfugelfer og Uretfærdigheder. Det ligger endog til Grund 

for Øernes nuværende Sfattevæfen, og Dets flemme Følger fpores Der- 

før endnu Den Daq i Dag. - Ogfaa Hjaltland vammedes fenere Deraf, 

i bvor vel Jilftanden ber i den Tid, Det var Norge underkaftet, man have 
D 

været bedre end par Orknoerne *). 

51. Erkebiſkop Einars Død. Ubbed Byrge valgt til hans Gftermand, men 

Balget casferet.  Haafon, vg efter ham Jon Raude, Erfebiffopper. 

Gndru førend Konq Haafon, om Høften 1263, døde Erkebiſkop 

Ginar, efter at have bekladt Metropoiitan-Værdigheden 1 matte Uar. Ef— 

ter alt, bvad vi have erfaret om bans Virffombed, fones ban at have 

pæret en Dygtig og nidkjær Mand, men der maa Dog ogſaa have været 

1) Dette fan bedit fres af de forffjellige Skatte- eller Jordebøger (Rentals) før 

Orfnøerne, der famlet ere udgivne af A. Peterfin, Gvinburgh 1820, under 
Litelem Rentals of the ancient earldom and bishoprick of Orkney. 

Hvilfe Misligheder Orknoerne og Hjaltland i fenere Fider have været ud- 

fatte for med Henfyn til Afgiftavæfenet, erfares af Mackenzies ,The general 

grievantes and oppressions of the isles of Orkney and Shetland*, Gvinburgh 

1750, og fenere 1836. 

19 

— 
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noget fordægtigt eller mindre bebageligt ved bam, fiden den ærlige, veltænfende 

Kong Haafon aldrig vet funde fide ham, faa ſtor Umag fom Kong Mag- 

nus end gjorde fig for at faa Det godt imellem dem. J mange, ja de 

flefte Styffer gjorde Kong Haafon ham viftnof Uret, thi med Henfyn 

til Kongen fader det virkelig til at Einar har meent det nok faa vel; men 

ber fyneg Dog at maatte hate været noget i bang Forbold, fom altid bar vakt 

Kongens Uvilje og holdt hans Mistanfe vedlige. Med fit eget Capi- 
tel ſtod Einar beller iffe paa nogen god Fod.  Uagtet Pave UAlerander 

førmeligt bavde ftadfæftet bans Formand Erkebiſkop Sørles Fundation 

af fælles Bordhold for Ghorsbrødrene, og hans Gave Dertil af Gaard 

og Grund famt Biftopstienden af Korskirken, Olafsfirfen og Glemens- 

firfen i Byen tilligemed Steins Kirfe paa Bynesfet, og Denne Stadfæ- 

ftelfe var udftedt medens Einar felv opholdt fig ved Paveftolen for at 

modtage Pallium, altfaa i Det mindfte med hans Vidende, maaffee endog 

efter bans Anmodning, faa fratog ban dem Dog fiden ej alene bine Ti— 

ender, men endogfaa Gaarden , med Foragt for den retlige Orden, deels 

ved Lift, deels med Magt”, fom hans Gftermand udtrykte fig !). Det 

fan gjerne Dave været, at Cborsbrødrene vare blevne vel myndige, og 

ſaaledes trængte til at boldes noget i Tomme, men det fynes Dog ufor- 

frarligt at bruge faadan Fremgangsmaade, fom Den, Einar ber anvendte. 

Den var vel tildels en Frugt af hans Studium ved Univerfitetet i Pa- 

rig, der nu føgtes femmelig byppigt af de Nordmænd, fom onfſkede at 

arbejde fig op til De højere firfelige Værdigheder, og hvor De fornem- 

mefig fynes at bave lagt fig efter Studiet af den canoniffe Net. Kong 

Magnus tabte i Einar en faderlig og bam bengiven Ven, bvis Død han 

fitfert inderligen beflagede. 
Da Ghborsbrødrene ſkulde ſkride til Valg paa bans rive! 

valgte de ingen af fin egen Midte, maaffee fordi ingen. af Dem onſkede 

at fee fin Ligemand opbøjet til fin Overmand, men udſaa derimod til 

Metropolitan Byrge, Avbed i Futerø Klofter. Som den, Der allerede 

indebavde en egen bøj kirkelig Verdighed, funde han iffe egentlig vælges, 
men fun udbedes eller poftuleres, og bertil kom nu ogfaa de færegne Mang— 

fer, at ban var Prefteføn og Kloftermand. For disje Mangler maatte 

ban faaledes føge Pavens Dispenfation. Dog ſkulde ban under enbver 

Omſtandighed drage til Rom for at modtage pavelig Betræftelfe og Pal- 

fium. midlertid iiltog ban fig allerede før fin Afrejſe fuld Net til at 

forføje over Biftopsavdfet, idet ban bekræftede Sorles Fundation, fom 

Einar havde ophavet; det var ved Denne Lejligbed, at han flildrede Ei 

nors Fecd fom ulovlig, og Gaven fravendt Ghorsbrødrene ved Lift og 

1) Dipl. Norv. III. 8. 
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Magt.  Maaffee at denne Bekraftelſe bar været en ftiltiende Betingelfe 
for bans Valg, ligeſom Gaven felv fynes at bave været en Betingelfe 

for Sorles. Derhos bragte ban en Forligelfe i Stand mellem Chorsbrødrene 

og Prædifebrødrene i Nidaros, efter at Der havde været nogen Uenighed mel- 

fem Dem, formodentlig af famme Slags, fom tidligere i Bergen '). De 

oven anførte Ytringer af Byrge robe juft ikke det bedfte Sindelag mod hang 

Forgænger, og naar man erindrer, Hvilfet Venffab der havde været mel 
fem Ginar og Kong Moqnus, vil man ogſaa fnart formode, at Denne 

iffe fan have været ſynderlig qunitigt ftemt mod Byrge. Byrges Sin- 

Delag mod Ginar var ingen Hemmeligbed, og af Fingens bele Gang 

fees Det, at Det maa bave været Det forrige Oppofitionsparti mod 

Einar, fom drog Byrge frem. Rimeligviis var Kongen iffe engang 

bleven adfpurgt med Henfyn til Valget. Da Byrge paa Nejfen til Pa- 

veftolen fom gjennem Bergen, og Der traf Kongen, bavde De beller ikke 

ftort utalt med binanden, og Byrge fortfatte fin Nejfe til Rom, bvor 

ban opboldt fig bele Vinteren. - Uarfagen til Dette forlængede Ophold 

var rimeligviis, at Pave Urban den 4de Døde den October 1264, alt 

faa netop paa Den Iid, Byrge maa antages at være fommen til Nom, 

faa at der altfaa ikke for det førfte funde gjøres noget ved hans Sag. 

Og bans Efterfølger, Guido Foulquois, Cardinalbiftop af Sabina, der 

fom Pave faldte fig Clemens den de, blev ifte udvalgt førend den 

Ste Februar 1265, og fronedes førft Den 22de eller 26de famme Muaa- 

ned. For porigt fif Byrge ingen Troſt bos Clemens, tbi Denne maa 

ganffe have casferet bans Valg, fiden vi iffe engang finde ham vpført i 

Viftopa-Fortegnelferne *); man erfarer endog at Clemens maa have 

fundet Ghorsbrødrenes Fremgangsmaade ved Valget mere end alminde- 

figt uforfvarlig, fiden han iffe fænge efter fin Opbøjelfe paa Paveftolen 

overdrog Valget af en Erøebiffop i Nidaros til fire norffe Kloſterforſtan— 

Dere, nemlig Abbeden i Nidarbolms Klofter, Abbeden i Lvfetlofter, Pro— 

Difebrødrenes Prior i Nidaros, og Minoriternes Cujtos i Norge. Disſe 

fire Mænd valgte, eller rettere poftulerede Biftop Haafon i Oslo til 

Erfebiffop 3). Haakon, der i fin Tid havde hentet Dronning Jngeborg 

1) Dipl. Norv. I. 59. 

?) Man hører fiden iffe mere tale om Byrge; dog fan man ej antage, at han 
"døde i Rom, ſiden Sagaen ellers neppe vilde have udtrykt fig „han forblev i 

Pavegaarden”, men ligefrem omtalt hans Død. J Langes Klofterh. S. 239 

anføres Der, at Byrge fom tilbage til Throndhjem, og forblev Archipostula- 

tus til fin Død 1265, uden at det dog fan fees, hvorfra denne Notits er 

tagen. Vyrges Død 1265 omtales ej i Unnalerne, men vel Byrge Jarls, i 

dette Aar. 

3) Annalerne, ved 1265. 
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fra Danmark, og fiden med faadan Varme talt Magnus'8 Sag, da 

Kong Haafon havde Betænkeligheder ved at lade ham frone, maa have 

ftaaet paa Den venffabeligfte Fod med Kong Magnus, og hans Valg til 

Grøebiffop fan derfor iffe andet end have været bam faare bebageligt. 

Haafon tiltraadte Dog endnu ikke paa over et Aars Tid fit nye Embede. 

Du ban nemlig fom allerede indviet Biftop ikke nødvendigviis behøvede 
felv at hente Palium, men funde fade det afbente ved en anden, benyt- 

tede han fig af denne Rettighed, og lod fig Det bringe ved Chorsbrode— 

ren Jon Raude, Der rimeligviis i dette Erende affendtes til Paven. 

Der omtales iffe, at Paten havde nogen videre Betænielighed med Hen- 

fyn til Haafon, ſkjont han havde været gift, eller 1 Det mindfte havde 

en Søn, faaledes fom det allerede i det foreganende er omtalt, Den fenere 

faa anfeede Thore Haakonsſon, eller, fom ban faldtes, Biftopsjøn. Ul 

figevel er Det nof muligt, at Denne Omftændighed bar været Såøyd i at 

Jon iffe fom tilbage med Pallium førend Ste Januar 1267, bvilket 

nemlig tyder hen paa at den pavelige Betræftelfe af Valget førft feent 

er paafulgt. Palliet blev Den paafolgende Skjerthorsdag, 4de April, 

med megen Højtideligbed iført Haafon i Nidaros af Biffopperne Peter 

i Bergen og Ihorgils af Stavanger, efter Pavens udtrykkelige Bemyn- 

digelſe, Overvær af Kong Magnus felv, Dronning Ingeborg, og to 
andre Biftopper, Olaf fra Grønland, Der allerede i flere War bavde 

pæret borte fra fit Biffopsfæde, og Gaute, Biffoppen paa Færøerne. 

Haafons Virkſomhed fom Erkebiſkop blev Dog fun fortvarig, thi han 

døde allerede 18de Auguſt ſamme Aar. De enefte af hans Embedsband- 

finger, fom fjendes, er at ban indviede fin Gftermand Andres, Biffop 

i Oslo, faavel fom Biffop Brands Eftermand paa Hole Biffopsftol, 

Jørund, hvorom mere nedenfor, og at han, to Dage før fin Død, og 

man ſkulde faaledes formode paa fin Sottefenq, føjenfede St. Andreæ 

Kirke paa Haug, Verdalens gamle Fylkeskirke, til Chorsbrødrenes fælles 

Bordbold, paa Grund af Præbendernes Knapbed. Til hans Eftermand 

valgtes (28de October) den før omtalte Chorsbroder Jøn Raude, der 

ftrar Drog til Rom, fit Pallium af Pave Clemens 1268, fom bjem 

famme Aar lidt før Iuul, og holdt fin førfte Mesje i Nidaros Chriſt— 

firfe paa Juledag '). J Ion fit den norffe Kirfe et Overhoved, Der bande 

befad Vilje og Evne til at træde i Eyſteins og Grifs Fudfpor, og fuld- 

føre Den Kappeftrid mellem Kongedømmet og og Kirkens Hojhed, Der 

var ſtillet Bero fiden Kong Haakon Sverresføns Tid, men ingenlunde 

udfæmbpet. 

1) Annalerne, ved de anførte Aar. 
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52. Dronning Margrete gaar i Reins Klofter. - Giffe-ASttens mandlige 

Qinje uddør. Undre anfeede Mænd og UEtter. 

De førte, fom overboved de flefte Aar af fin Regjering ſynes Mag- 

nus at bave tilbragt i Bergen, Der nu i Ordets vgentlige Forftand 
funde faldes Nefidensftad og Kongens verdslige Hovedftad. J hiin 

Tid, da de flefte Rejſer foregif til Søs, var ogſaa Bergens Beliggen- 

bed paa en Maade den meft centrale; Derfra funde man med Lethed fomme 

til Throndhjem eller til Vifen, hvorhen Kongen nu og Da gjorde Nejfer, 

men bvor ban iffe tilbragte mange Vintre. I den Tid, da Underhand- 

lingerne ftode paa med Skotland, var def ogſaa af Denne Grund befvem- 

mere for Magnus at opbolde fig paa Veftfanten af Norge, ej at tale 

om De ivrige Forbandlinger, Der nu i en Tidlang fandt Sted med Is— 

færdingerne om Fillempningen af deres Lovgivning efter norff Monſter, 

hvorom Der i Det følgende ſkal tales. J Bergen var det, at Hall 

vard Guldffo og Fborvard Fhorarinsføn om Sommeren 1264 fom til 

Kongen med den bebagelige Cfterretning, at ogſaa Øjtfjordene nu havde 

underfaftet fig bam, og at faaledes Jsland fuldftændigt adlød Norges 

Konge. Om Høften foretog Magnus en Nejfe til Ihrondbhjem, ledfaget 

af fin Moder, Enfedronning Margrete, Der nu paa fin gamle Alder ag- 

tede at indtræde I Det af bendes Fader ſtiftede Reins Kloſter, hvortil, 

fag vidt man fan ffjønne, allerede nu de forberedende Skridt gjordes. 

Da Kongen paa Denne Nejfe, der formedelft Høftftormene var noget lang- 

varig, lan i Steinavaag, fik man fee en ID brænde ude mod Havet. 

Kongen gjettede ftrar at Ver maatte være Ildlos i Gifte Hovedgaard, og 

fendte pjebliffeligt fin Febirde, Jon Sviffaven, med to Mand af de flefte 

Halvrum, ben til Oen for at bjelpe. Det lykkedes dem med ſtor An- 

ftrengelfe at bjerge Den nve Bygning, fom Nifolas VPetersføn havde op- 

ført, men Den gamle fortæredes af Luerne. Magnus fortfatte Nejfen 

paa en Kjertefvends-Stude, forat bringe fin Moder til Rein, medens han 

lod Kongeffibet Drage i Forvejen til Throndhjem, hvor Det for Det førte, 

under et baardt Vejr, lagde fig ved Munkholmen. elv fulgte han den 

følgende Morgen efter, og Vejret var Da fan haardt at han iffe engang 
funde fægge til ved Holmen, men maatte føge ind i Ofen ved Bakke, 

hvor Skibet leed betydeligt, uden at Dog Folkene eller Godfet fom 

til nogen Sfade. Han tilbragte Vintren i Throndhjem, og modtog her 

ftrar efter Juul den fra Sfotland tilbagevendende Broder Mauritius, 

fom aflaqde ham Meddeleffen om Udfaldet af fit Gefandtffab. Om Vaa— 

ren vendte Maqnus Derfor ogſaa tilbage til Bergen, for at fortfætte og tilende- 

bringe Underbandlingerne, faafedes fom Det ovenfor er berettet 1). Den føle 

1) Magnus Haafonsføns Saga Cay. 4. 
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gende Sommer havde Magnus en Sammenfomft med Byrge Jarl, hvorom 

mere nedenfor. Aaret efter Fredsflutningen (1267) tog Dronning Margrete 

fit ftadige Ophold i Reins Kloſter, hvor bun forblev til fin Død 1270 "). 

Allerede Det famme Aar, Kong Haafon døde, ftrar efter hans Ud— 

fart, var Lodin Lepp fommen tilbage fra fit Gefandtffab i Tunis, hvor 

han og bans Følge bavde tilbragt hele Vintren. De ledfagedes af Ge- 

fandter fra Sultanen, Abu Abdalla Mohammed Moftanfir Billah, der 

medbragte Gjenforæringer fra deres Herre. Det var fandfynligviis førfte, 

og rimeligviis ogſaa fidfte Gang, at Norge faa Geſandter fra en fara- 

ceniſt Fyrſte ved fit Hof, og Lenne Begivenbed maa da viftnof have gjørt 

fige faa megen Opfigt, fom en lignende nu omftunder vilde væte. Da denne 

Sultan af Funis herſkede ej alene over en ſtor Deel af Nord-Afrika, men 

ogfan anerfjendtes fom Overherre i Granada, Malaga og Sevilla, er 

det ikke ufandfynligt, at Gefandtffabet ej udeluffende bar baft til Henfigt 

at gjengjelde Høfligheder, men ogſaa, under Den nys udbrudte Fejde 

mellem Kong Alfonſo af Caſtilien og Saracenerne i Spanien, der under- 
ftøttedes af fine Froesfæller i Afrika, at faa det Forbund opløft, fom tid- 

figere var ftiftet mellem Kong Haafon og Kong Alfonſo. Hertil funde 

Kongedatteren Chriſtinas i Aaret 1262 indtrufne Død frembyde en god 
Anledning, ifær bvis De fpanfke Hiftorieffriveres UDdfagn ev vigtigt, at 
Chriſtina fevede ulvffeligt i Spanien, og døde af Sorg. I alle Fad 

var Det vel De i 1263 tilbagevendende Gefandter, Der bragte Cfterret- 

ningen om hendes Død. Men da Kong Haafon imidlertid var Dragen 

port, havde han vel lige faa lidet Den Sorg at erfare Denne, fom den 

Glade ut fee det fjernefte Sydens Uidfendi.ger ved fit Hof. Hans Død 

afbrod denne, fom andre lignende Forbindelfer. | 

Hoſten 1265, fort efter at Den gamle Giſke-Gaard afbrændte, fom Det 

nys er omtalt, afgif ogſaa Godfets Herre, Nikolas Paalsføn felv, ved 

Døden. Med ham uddede i lige nedftigende Linje pan Sverdfiden Den 

ældgamle Giſke-MWtt, hvis Medlemmer, lige fra Arne Arnmodsſon af, vi 

i det foreganende have baft Anledning til, faa godt fom een for een at 

omtale, Da de alle, mere eller mindre, men dog altid formedelft Deres 

Magt og Anſeelſe i en ikke vinge Grad, grebe ind i De vffentlige Begi- 

penheder. Vi bave feet, hvorledes Slagten udledede fin Herfomft lige 

fra den fabelagtige Finnvid, Der ffulde have været funden i et Ørnerede, 

hvorfor Den ogfan faldtes Urnunge- eller Ørneunge-YEtten *). Sin egent- 

1) Annalerne, ved 1267 og 1270. Ut Margrete allerede frulde være død 1267, 

grunder fig fun paa en uvigtig Leſemaade, 

2) Se Ferreras Synopsis VI. S. 261, 262. 
3) Se ovenfor I. 2. S. 659, 660. 

| 
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lige Magt og UAUnfeelfe naaede den par Olaf den belliges Fivd, ved Brø- 

drene Kalf, Finn, Fhorberg og Urne; Den var befvogret faavel med 

Sole-MWtten fom med Thjotta-MWtten og fenere med Konge-YCtten felv, 

famt med FJarle-YEtten paa Orfnøerne, ja i Tidens Løb var Der neppe 

en enefte hojbyrdig norft VEE, Der ej funde udlede fin Herfomjft fra Den: 

vi bave ovenfor viiſt, hvorledes alle De mægtige norffe Etter ved Mid- 

ten af det 12te Aarhundrede vare indbyrdes befvogrede 1Y. Men uagtet 

flere af Dem maaffee overgif Arnunga-Mtten i Rigdom og politiff Ind- 

flydelfe, var Der neppe nogen, fom kunde maale fig med den i Wlde og 

virfelige Hsjbyrdigbed.  Omftændighederne føjede Det faaledes, at fun 

Thorberg Arnesſons Linje vedvarede, Mand efter Mand, til det Tids— 

punft, bvortil vi ber ere fomne. Kalf Arnesſon efterlod, faa vidt vidDES, 

ingen Gfterfommere; Finn havde fun Døtre, af bvilfe den ene, Inge— 

bjørg, blev Stammoder faavel til De fenere orknoiſke Jarler, fom til 

Den Linje af Det føotffe Kongebuus, Der faldtes Den macmiliamffe eller 

egremontjffe. Arne Arnesjøns fidfte mandlige YStling var Den ovenfor 

omtalte Vidfunn Grlingsføn i Bjarfø, Der I Aaret 1183 dræbtes af 

Baard Guthormsføn og Ivar Silfe; hans Syſter Ragna, vprindelig 

maaſkee beftemt for Kong Magnus Erlingsſon felv, blev, fom det lige- 
fedes er omtalt, gift med den lovkyndige Bjarne Mardsſon, fenere Lag- 

mand paa Haalogaland *).  VBjarfø, Shore Hunds gamle UCttegaard, havde 

Denne Green af Arnunga-YStten erhvervet ved Ion Arnesſons Gifter- 

maal med Thores GSønnedatter Rannveig, og fiden den Tid faldtes den 

Bjarfø-IEtten, eller Bjarføingernes Mtt. Derimod faldtes den anden 
Linje, Thorbergs, Giſke-MEtten efter Dennes Hovedgaard Gifte paa 

Søndmøre. Thorbergs UGtlinger fynes i det bele taget at have været 

rolige og lovale Mænd, der med Maadehold benyttede fig af deres Magt, 

og Derved tilfyneladende fom til at fpille en mindre fremragende Rolle 

end De iffe nær faa bøjbyrdige Blindheims- og Reins-Mænd. De fynes 

i Det bele taget iffe at have blandet fig mere i De politiffe Storme, fom 

i Slutningen af Det 12e og Begyndelfen af det 13de Aarhundrede vy- 

ftede Norge, end netop nødvendigt; De fynes mere at have været nød 

fagede Dertil formedelft deres fremragende Stilling, end at have fulgt 

Deres Filbøjelighed. Det forftaar fig af fig felv, at YGtten, den 

ppperfte af alle aviftofratifte Etter i Norge, under Kampen mellem 

Magnus Erlingsføn og Sverre fluttede fig til den førfte: faaledes finde 

vi Nikolas Paalsføn Kuvung af Gifte, YEttens Daværende Hoved, fom 

Den enefte af Magnus's daværende Filhængere, bhvilfen Kong Sverre 

1) Dette fres aller bedit ved Sammenligning af Slægttavlerne i de foregaaende Bind. 

2) Ge ovenfor I. S. 151, 152. 
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felv erffærede for ubeftiffelig og tro ?); men med Baglerne tog han, fom 

Det fynes, iffe Parti, og Da ban iffe fenere omtales, lige til fin Død 

1217, maa han have fluttet Forlig med Sverre og ganffe draget fig bort 

fra Stats-Anliggender. Vi finde hans Søn Paal Flida fom en ivrig 

FIilhænger af Stule Jarl, (Met ev ovenfor antydet, at Skules Huftru 

Fru Ragnhild maaffee endog var Paals egen Svfter); Paals Søn, 

Veter i Gifte, var ogſaa førft i Stule Jarls Fjenefte, men fees at have 

hørt til Dem, Der efter den faafaldte Haafarle-Høft 1233, da Farlens 

Holdning begyndte at blive mistænkelig, toge det fornuftige Parti at flutte 

fig ganffe til Kongen. Siden nævnes Peter fom en af Kongens højt 

betvoede Lendermænd. Hans Søn Nifolas nærnes allerede fom Lendermand 

i1253, Aaret før Faderens Død. Nikolas, der tilligemed Gaut af Mel 

var bleven tilbage ho8 Maqnus, da Kong Haakon drog til Skotland, efterfod 

ved fin Død 1265 fun en enefte Datter, Margrete, fandfynligviis opkaldt 
efter Dronningen, Der paa Grund af fin WCtt, NRiqdom og Sfjønbed an- 

faaes for Det bedfte Parti i Landet 2). Hun blev fandfynligviis fort Vid 

derefter gift med fin Frænde, nemlig Bjarne, aldſte Søn af Erling i 

Bjarfø, og Bjarfø-Linjens Daværende Hoved %). Da bans Fader, Er— 

fing, rimeligvis var en Sønneføn eller Datterføn af Bjarne Mardsføn og 

Ragna Grlingsdatter 4), forenedes faaledes ved Dette Giftermaal begge 

Linjer af den ældgamle Arnunga-Mtt, VBjarfo-Linjen og Gifte-Linjen, 

figefom vel ogfan det mefte af Godfet fom under een Gjer, da Bjarne 

1) Se ovenf. NL. S. 119. 

2) Magnus Haafonsføns Saga Cap. 4. Her flaar ogſaa (for faa vidt Stedet 

er rigtigt læft): , hendes Moder var . . .”, men i Haandffriftet er der Fun et 

aabent Rum, hvor Navnet ffulde fraa; vi erfare faaledes iffe, hvad Mode- 

ren heed. 

3) Da det Brudſtykke af Magnus's Saga, hvor alt dette omtales, flutter Fort 

efter, faa vi Der iffe udtryffelig Beffed om Margretes Giftermaal med Bjarne, 

men at det frede, ſees noffom deraf at Bjarne falbes Bjarne i Gifte, og for- 

nemmelig af Brevet No. 88 i Dipl. Norv. II, dateret 5te Novbr. 1307, 

hvoraf man erfarer at Hr. Bjarne Grlingsføn gjorde en Forandring i Fru 

Margrete af Giffels Feftamente, og forordnede hvorledes det frulde forholdes 

med hendes Nartid; dette Funde han alene gjøre i Gyenffab af hendes Mand, 

naar han ej var hendes Søn, hvilfet dog ikke er tænfeligt. Men hvad Tid 

Giftermaalet fandt Sted, vides iffe; fun feer man af Sugaens Udtryk: „Ni— 

fofas efierfod Datteren Margrete, hendes Moder var . . . og tyftes det Parti 

at være i den Tid det bedfte i Landet formedelfi YGtt, Rigdom og Skjønhed”, 

. at hun endnu var ugift da Faderen døde; hvorimod den Omftændighed, at 

han allerede 1276 faldes ,Bjarne i Gifte", vifer at han inden den Tid maa 

Have egtet Margrete. 

2) At Bjarne Mardsføn blev gift med Ragna Grlingsdatter af Bjarkø, figes 
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tun havde en yngre Broder, Vidkunn, fom i alle Fald ikke arvede Bjarte, 
efterfom Bjarne fremdeles førives Ddeels Bjarne af Bjarko“, deels 

Bjarne i Gifte”). Ved fit Giftermaal med Margrete blev Bjarne vift- 

not Norges vigefte Godsejer, ligefom ban allerede var en af dets bøj- 

byrdigfte Mænd; han fpillede ogfaa ifær efter Kong Magnus's Død en 

meget fremragende Nolle i Landets politiffe Begivenheder.  Lendermand 

var ban allerede i 1273, i det mindfte nævnes ban Da fom faadan *). 

Hvorledes Linjen i dDe næft paafølgende Generationer naaede endnu ſtorre 

Magt og Rigdom end forben, men Derpaa atter gjennem Kvindeled fam- 

menfmeltede med, eller forgrenede fig over i andre Wtter, vil i det føl- 

gende blive viift. 

Faa Aar efter NMifolas i Gifte, nemlig i Aaret 1270, døde ogfaa 

den anden af de Lendermænd, Kong Haafon ved fin Udfart havde efter- 

fadt fin Søn fom paalidelige Raadgivere, nemlig Gaut Jonsføn paa 

Mel. Da ban nævnes fom Lendermand allerede i 1217, altfaa 53 Aar 
forud, maa ban ved fin Død bave været meget aderffegen. Vi have 

fært bam fjende fom en fro og bengiven Ven af Kong Haafon, men 

tillige fom en Mand, bvilfen i Det mindfte Skule Jarls Parti beffyldte 

for ikke altid at anvende fin FIndflydelfe til det bedfte, og navnlig for 

at ſtifte ondt mellem Kongen og Jarlen. Vi have tillige feet, hvorledes 

ban var en ſtor Ven og VBelynder af Sturlungerne, med Undtagelje af 

Snorre felv og De øvrige, Der fluttede fig til Skule, bvorfor ogſaa 

Snorre gjorde biint oven omtalte Smædever8 over bam, i bvilfet ban 

paa Grund af bans Genøjetbed fammenlignede bam med Odin, og be- 

ſtyldte ham for, fom Denne, at fætte Splid mellem Fyrſterne. Gaut 

udtryffeligt i Fagrffinna Cap. 215 (jvfr. ovenf. I. c.); det er ogſaa fart, at 

Grling i Bjarfø var VBjarnes Defcendent, fiden han Faldte fim egen Søn 

Bjarne. Dog fan han ej felv have været en Søn af Bjarne Mardsføn, da 

han ellers vilde have været for gammel til at deeltage i Toget 1263; Bjar- 

nes og Ragnas Giftermaal maa nemlig fættes til henved 1185. Men da der 
iblandt de fornemfte Lendermænd ved Toget 1263 førft omtales en „Erling 

SJvarsjøn”, fammen med Ragnvald Urfa og Jon Drottning, (Cap. 318, 319) 

og fiden, tilfammen med disfe , Erling i Bjarfø” (Cap. 328) medens Erling 

Jvarsføn forfvinder, bliver det faa godt fom vift, at Erling Ivarsſon og Er— 

ling i Bjarfø er een og famme Mand; altfaa heed Grlings Fader Ivar, og 

var rimeligvis em Søn eller Svigerføn af Bjarne.  Maaffee han, naar det 

Fommer fil Stykket, er Haalogalændingen Jvar Nev, der nævnes aller førjt 
ved 1198, i Forbindelfe med Bjarne Mardsfjøn (Sv. Saga Cap. 154, jfr. 

ovenfor IL. S. 327) og levede endnu i 1235, ja maaffee i 1243. 

1) Formen Betereige i Dipl. Norv. II. 24 er Fun en Læfefejl af Afffriveren for 

Bercereye, thi man finder Bjarkey ogfaa ffrevet Berkrey. 

*) Nemlig i Dvereensfomften til Bergen af 1 Aug. 1273, fe nedf. S. 557. 
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tilbørte, fom det tidligere ev viijt, en føndhordlandft Slægt, Der havde 

hjemme i og ved Kvinnhered '), og af bvilfen hans Farfader, Gaut paa 

Enes, er den førte fom nævnes. - UAGtten fynes dog at have været en af 
de gamle Lendermands-YEtter i Landet, og begge Gaut den ældres Søn- 

ner, Ion og Munaan, toge, fom De pvrige Uriftofrater, Parti med 

Magnus Grlingsføn. Jon og Munaan deeltoge begge i Mordnes-Slaget, 

efter bvilfet Jon ej fenere nævnes; Munaan nævnes ligeledes ikke efter 

Slaget i Norefjorden, bvoraf man maaftee tan flutte, at De ere faldne 

i bine Slag, Jon i det førfte, Munaan i det andet; men Det er ogſaa 

muligt, at De, ligefom Nikolas Kuvung, - bave fluttet Forlig med Sejr— 

berren og afholdt fig fra videre Deeltagelfe i Borgerkrigene og De øvrige 

offentlige Anliggender *). Jons aldſte Søn Arnbjørn var Derimod, fom 

vi have feet, en ivrig Baglerbøvding, indtil ban ved Baglerpartiets Op- 

bør 1218 fvor Kong Haafon Troſkabseed og fra nu af var en af hans 

trøefte og paalideligfte Mænd, der endog en Fidlang var at betragte 
fom en Art af Statholder i den nordlige Deel af Vifen. Gaut, der 

foruden YEttegaarden Mel i Kvinnbered, efter bvilfen han benævntes, 

ogfaa havde andre og ſtore Befiddeljer i Søndhordland og Hardanger, 

fom Hattaberg og Sæim nær ved Mel, Haugaland paa Framnes, Nes— 

beim, m.m., efterlod tvende Sønner, af hvilte den ædfte, Finn Gauts— 
føn paa Mel, allerede havde nanet Lendermands-Værdigheden før Faderens 

Død, og, fom vi have feet, i Denne Egenſkab nævnes forſt blandt Dem, der 

deeltoge i Foget i 1263, og fiden fom en af dem, der befeglede Freds- 

flutningen i Perth.  Gaut bade ogfan en bngre Søn, Gant, fadet Gaut 

unge, til Forſkjel fra Faderen, ligeledes Lendermand; famt Datteren Ulf— 

bild. Mtten og dens Medlemmer vedblev endnu at blomftre og nyde 

ftor Anfeelfe indtil efter et Par Generationer, Da den, ligeſom Arnunga— 

WEtten, uddøde paa Sverdjiden og fammenfmeltede med andre YGtter 3). 

Blandt de Lægmænd, Der for pvrigt fones at have baft ſtorſt An- 

feelfe og Magt i den tidligere Deel af Kong Magnus's Regjering, maa 

vi førft og fremft nævne Erling Alfsføn paa Thornberg, fom allerede 
ovenfor i Forbigaaende er omtalt blandt Deeltagerne i Skotlands-Toget; 

ban var nemlig, fom Gvfterføn af Hertug Skule, og faaledes Syſkende— 

1) Se ovenfor I. S. 486. 

2) Munaan nævnes vgfaa i et Brev, udftedt af Biffop Paal i Bergen, om hvil 

fet vi altfaa fun vide, at det er ældre end 1194, faafom Paal døde i dette 

Aar; men Paal var Biffop i det mindfte før 1170, og faaledes fan Brevet 

gjerne være meget ældre end Slaget i Norefjordeu. Thorkelin, der meddeler 

det (Dipl. IL. 11), henfører det løfeligt til 1190. 

3) Se Bergens Kalvffind”, Anm. S. 122 fag. 
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barn af Enfedronning Margrete, en nær Frænde af Kongen felv. Hans 

Wttegaard, Fhornberg, faa paa Ningerife, og ban felv var, idet mindfte 

fenere, forlenet med Borgarſysſel, ligefom tidligere Arnbjorn Jonsføn, 

med bvilfen Forlening der fremdeles fynes at bave fulgt et Slags 

Overopfigt med eller GStatholderftab over hele Øjtlandet '). Erling 

Alfsſons Søn var den berømte Alf Erlingsſon, der endog naaede Jar— 

feværdigheden, fom det i det følgende ſkal omtales. 

Næft Erling Affsføn maa Agmund Krøfedans nævnes, men han 

fynes iffe fænge at bave overlevet det fidite Fog til Skotland; ban ef- 

terfod en Søn, Hallfell Agmundsſon, ligeledes Faldet Krøfedans, om 
bvilfen Der i Det følgende vil blive Fale; Derbos nævnes en yngre Ag— 

mund Krøfedans, ogſaa fimpelt ben faldet  Aqmund Dans”, eller „Ag— 

mund unge Dans”, om bvem Det ikfe ev fiffert, bvor vidt ban var Son 

af Agmund den ældre eller af Hallkell >). Det er allerede i det Fore- 

gaaende omtalt, at Denne Et fandfonligviis bavde bjemme i eller ved 

Byen Sfida (Stien), fiden en Gaard Der bar Navnet ,Danfen”. Den 

hørte ellers pjenfynligt til de YEtter, Der paa Denne Tid nøde ftørft An— 

feeffe i Landet, uden at man Deraf før flutte, at Den var en af de gamle 
Lendermands-YCtter. 

I Sogn var fremdeles Brynjulf Jonsfør paa Hval den mægtigfte 

Mand, ligeſom ban og var en af de førnemfte og meft førmaaende i hele 

Landet. — Han fevede endnu i 1277, og efterlod en Søn, Jon Bryn- 

julfåføn, der, ligefom han, var Lendermand og tog virffom Deel i de 

følgende Begivenbeder. Det fynes fom om YGtten vedligeholdt fig tem- 

melig længe paa de Kanter 3). For BSrynjulfs Faders, Ion Staals 

Tid, fynes Den vel at have børt til De førnemmere og mere formaaende, 

men Dog iffe at bave naget faadant Valde, fom den fiden fit. Ligefom 

Brynjulf Jonsſon havde meft at fige Å Sogn, ſynes Lendermanden Filiv 

af Nauftdal, der allerede i det foregagende er omtalt, at have været 

Den meft formaaende i Fjordene. Man fan være overbeviift om, at de 

begge tillige vare Sysfelmænd, bver i fit Diftrict, ligefom i fin Tid 

Peter i Gifte, og viftnof ogſaa bans Søn Nifolas, paa Søndmore, 
eller en Deel Deraf. . 

3 UAnnalerne omtales Grling ved 1245 fom VBefalingsmand over Borgefysfel ; 
i Kong Magnus's Brev af 22 Sept. 1277 (N. gl. £. II. 483) nævnes han 
førft, fom , Kongens Frænde”, blandt Høvdingerne paa Øftlandet. 

?) Se UAnnalerne, ved 302. 

3) Der figes vel iffe udtryffeligt, at Jon Brynjulfsføn var Dunn Gtasfend E Con 
men efter det herffende Opfaldelfesfyftem fan man iffe tvivle derøm. I 1355 
omtales en Hr. Jon Brynjulfsfen, der havde Vefiddelfer i ——— i 
Gondfjord, og fom upaatvivlelig maa have været en Sønneføn af Jon Bryn— 
julfsføn den ældre. Dipl. Norv. I. No. 345. 

= 
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Den oftere omtalte Undres Nifolasføn, der var med at flutte 

Freden i Verth, fres ogſaa at bave været en af Landets meft anfeede 

gendermænd, og Da han temmelig tidligt benpttedes i en faa vigtig Sen- 

Delfe, fom Den at ledſage Kongedatteren Chriftina til Spanien, maa man 

ogfaa formode at ban var af meget bøj Byrd, ſtjont Der ingenfteds figes, 

hvo hans Fader var. Man erfarer, - at ban ſtod i Svogerftabs-For- 

bold til Erling Ivarsføn paa Bjarko *), bvoraf man har Grund til at 

flutte, at hans WEI hørte hjemme paa Haalogaland, uagtet han felv 

fnarere bar haft fit Filbod i Gulathingslagen. Det ev ej ufand- 

fynligt, at ban var Søn af Den i 1245 afdøde bhaalogalandffe Høv- 

Ding og Lendermand Paal Vaagaffalms Søn Nifolas Paalsſon, der 

batde været Gefandt bos Kejfer Frederif og nydt megen Udmerkelfe af 

bam, og fom Døde endnu I fine bedfte Aar, før Faderen, favnet af Kon- 

gen felv og alte andre, der fjendte bam. Undres Nikvlasføn ſtod, fom 

allerede berørt, i nøje Benftavsforbindelje med den før omtalte Francifca- 

nermunk Broder Mauritius, Der 1264 havde været fongelig Gefandt i 

GSfotland, ftrar førend han felv affendtes i et lignende Grende. - Maaffee 

var Det ved Denne Lejlighbed, at de ftiftede Betjendtftab og fluttede Ven- 

ffab med binanden. Wndres Nifolasføn foretog fenere, fedfaget af Bro- 

der Mauritius, en Søreife til Det bellige Land, men døde 1273 under- 

vej8 I Middelhavet, enten fra eller til Palæftina *). Broder Mauritius 

derimod fom tilbage til Norge, bvor han fremdeles brugtes i Diploma- 

tiffe Grender, og paa Latin beftrev fin og Hv. Andres's Nejfe; af Deane 

Nejfebeffrivelje baves endnu endeel Bruditvifer tilbage 3). 

En anden mægtig Lendermand, fon: vi ovenfor ligeledes have bakt 

Lejligbed til at omtale, var Ragnvald Urka, hvis Hjemftavn Dog ike 

nævnes. Han fevede endnu i 1277, og fynes at have været Fader til 

den i Kong Magnus's fenere Aar og lige indtil Begyndeljen af Det 

14de Aarhundrede oftere forefømmende Lendermand Hr. Nflaf Ragnvalds— 

) Haafon Haafonsf. Saga Cay. 319. 

2) Isl. Annaler, ved 1273. 

3) Ge Norfkt Tidsffrift I. S.43—46. Abſalon Pedersføn maa have fjendt dette 

Skrift, fiden har i Norges Beffrivelfe (Suhms Sml. I. 70) verd at fortælle 

at Andres Nifolasfon „med Skib drog til den hellige Grav, der han havde tilforn 

hørt Mesſe udi Sola Kirfe, hvis Pradifanter heed Hr. Mauri, fom han- 

nem fulgte” (hvilfet vel fun ev at forftaa fanledes at Broder Mauri ved 

den Lejlighed pravifede). De af Skriftet tilbageblevne Brudſtykker have, 

fom det ſees, utgjort en Deel af et Hefte, hvori ogſaa de Fractater, i hvit 

Affattelfe Broder Maurits veeltog, vare indforte; altfan vimeligviis en 

af ham felv ftreven Samling af alt Hvad han har coneiperet. Brudftytferne 

af Nejfe-Beffrivelfen indeholder deels hvad der vedfommer Reffen fra Det ſyd— 

lige af Spanien til Sardinien, deels en Veretning om Syriens Kyftftæver. 
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føn, der igjen bavde en Søn, ved Navn Ragnvald, fom fremdeles børte 

blandt Landets Magnater. Aſlak Ragnvaldsſon var i fin Tid forlenet med 

Skiens Svsfel, uden at man Dog Deraf tør flutte, at UGtten felv hørte 

hjemme der, thi vi bave netop ved Skiens Svsfel feet Exempel paa, 

hvorledes Den overdroges til vildfremmede Mand, idet nemlig Thord 

Katale førfenedeg dermed, og det famme frnes at have været Tilfalde 

med flere af dDisfe oſtlandſke Svfler. Saaledes treffe vi i Den fenere 

Deel af Kong Magnus's Regjering, fom Sysſelmand enten paa Op- 

fandene eller i Viten, en Mand fra Søndfjord, hvilken vi i Det Følgende 

ville fee at fpille en uafmindelig glimrende Rolle. Dette var Den be- 

fjendte Audun Hugleifsføn, af fin ttegaard Hegranes paa Joluftør 

(Jolſter) foldet Audun af Hegranes, men mere bekjendt under FIilnavnet 

„Heſtakorn“, fordi ban, fom det heder, var Den førfte i Norge, fom fod- 

rede fine Hefte med Korn. Om denne Audun tilhørte nogen ældre VEG, 

og Da bvilfen, vides iffe, men man erfarer, at ban var beflægtet med E 

Konqebufet, og Dette i Forbindelfe med bans Lovkyndigbed vg andre ude 

merfede Gaenffaber, forklarer nokſom hans hurtige Stigen. Allerede 

ved 1273 faldes han Den vifefte Mand i Landsfoven" '), og I 1276 

finde vi bam fom en af Kongens Stallarer *). Vi ville i det følgende 

fee, bvorledes han omfider foingede fig op til Jarle-Vardigheden. 

En anſeet Lendermand fra NRvfylke, der nævnes i Den fildigere Deel 

af Kong Magnus's Regjering, og fom maaffee Derfor nærmeft ſkyldte Kon- 

gen fin Opbøjelfe, var Gaute i Tolga, fra hvem en mægtig Yr nedftam- 

mede. Men man fjender intet til hans Forfædre eller øvrige Frænde- Forhold. 

Kantflerværdigbeden vedblev Sira Aſkatin at beklade indtil 1270, 

Da Biſkop Peter i Bergen døde, bvorefter Afkatin, fiffert ved Kongens 

Medvirkning, befordredes til Den fedige Biſkopsſtol. I Affatins Sted 

fulgte Grøebiffop Hanfons Søn Thore, faldet Biſkopsſon eller Fhore 

Kantfler; Denne Mand, der fiden blev Lendermænd og giftede fig, maa 

faaledes, fåjønt verdslig, have faaet en gejjtlig Opdragelfe, og ſtod alt- 

faa fuldfommen i famme Kategori fom De befjendte vetsfyndige Negje- 

ringsmænd, Der fra Denne Iid af fpillede faadan vietig Rolle i Frankvige : 

atter et iffe utvetydigt Beviis paa Indflvdelfen af den nu mere og mere 

i Norge almindelige Stift, at de, Der lagde fig efter en bøjere Lærdom, 

ftuderede ved Univerfitetet i Paris, og fornemmelig lagde fig efter Nets- 

fyndigbeden, faavel den civile fom Den canoniffe. Man tør viftnof med 

temmelig Sikkerhed antage, at Thore Haatonsføn havde gjennemqadet et 

faadant Studium, og Derved erbvertet De til Forvaltningen af Kantflev- 

1) Arne Biffops Saga Gay. 11. 

2) Isl. Annaler. 
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Embedet nødvendige Kundffaber, faa meget mere, fom det udtrytfeligt 

meldes om ham, at ban var vel forfaren i firfelig Lov !). 

Det vigtige Fehtrde-Embede beflædtes i Kong Haafons fidfte Ne- 

gjeringstid, eller i Det mindfte paa GSkotlandstoget, af Undres lytt, 

ber tidligere havde været brugt i Gefandtftaber, og fensre nævnes blandt 

de fornemfte Lendermærd. Vi have allerede feet, at Jon FIviftaven, 

den famme Krigsmand, der allerede i 1241 paa Kong Haafons Befaling 

aflivede Vaarbelgen Sigurd Hiit *), nævnes fom Kong Maqnus's Fe- 

birde i Aaret 4264; men om ban fun var Fehirde eller Casſerer for 

Rejfen 3), eller om ban for fængere Tid beklædte Embedet, er lige faa 

uvift, fom bvor vidt Der allerede paa Denne Tid var flere Febirder, 

elfer fun een.  GSandfynligviis var Der Dog endnu blot en enefte, og Det 

er Da iffe ufandfynligt, at Jon FIviftaven bar betlædt Embedet, efter * 

Andres Plytt ſom Lendermand har fraſagt ſig det. 

Som Kongens Stallarer nævnes, foruden Audun, ogfan Diaf af 

Stein og Bigleif Audunsſon å), begge Mænd, om bvilfe der for 
Reften intet tidligere berettes. Muligt, at Vigleif var beflægtet med 

Audun. Aſlak Guus, Der var Stallare under Kong Haafon, afgik maa 
ffee fra Dette Embede ved Ihronftiftet: han — ſenere ſom Len— 

dermand. Andre anſeede Mænd, Der brugtes af Magnus i offentlige 

Sendelfer, vare Hallvard Guldſko, Wamunde Haraldsføn og fornemmelig 

Qodin Lepp; det maa Dog merfes, hvad Hallvard, der 1264 fom tilbage 
fra Island, angaar, at ban allerede var affendt af Kong Haafon. Aamunde 

Havaldsføn affendtes vel i Kong Haafons Levetid, men Dog, fom det 

maa antages, efter hans Ufrejfe, altfaa af Kong Magnus, tilligemed den 

før omtalte Broder Nikolas, til Danmark, for i Forening med fvenfte 

og danſke Befuldmægtigede, De fidfte paa De ugifte Syſtres Vegne, at 

afajøre Stiftet mellem Kong Grit Valdemarsfons Døtre. - Dette, Der hidtil 

havde modt ſaa mange Vanſkeligheder, bragtes nu endelig i Stand par 

et Møde i Lund den 15de November; De Danffe Befuldmægtigede vare 

Grand, Ardidiacon i Lund, Ghørsbroderen Mefter Thrugot, famt de 

verdslige Herrer Anders Pallefon og Nils Fuleføn; De fvenffe vare 

Karl Ingeborgsfon famt Benedict, Kong Valdemars Klerk. Ult blev 

ber paa det nøjefte beregnet efter Mart Guld og Sølv, i Ører og Stil- 

1) Arne Biffoys Saga Cap. 11. 

2) Ge ovenfor IV. S. 982. 

3) Der faar fun „Jon Tviffaven var Fehirde i Skibet.“ 

4) Annalene, ved 1276. Olaf af Stein og Vigleif Audunsfou omtales ogfaa 

i det andet Brudftykfe af Kong Maguus's Saga. Fra hvilfen Gaard Stein, 

Olaf var, er umuligt at fige, da der faudtes faa mange Gaarde af dette 

Navn, 
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finger, og man erfarer tillige, at Kong Magnus maa bave holdt Foge- 

der eller Befuldmægtigede i Iylland, for ftrar, eller endog forelobigt, at 

tage de Dronning Ingeborg tilfommende Godfer i Befiddelfe. Der 

haves nemlig endnu et Brev fra Aamunde Haraldsſon og Nikolas til Bro- 

der Peter, Francifcanermunt å Horfens, og den norſke Konges Advoca— 

ter (Fogeder) i Mørrejolland, hvori de melde dem, at da der ved det 

fluttede Stifte var. tilfaldet Jomfruerne Jutha og Agnes visfe Gaarde, 

fom enfeltviis opregnes, ſkulde de frit og ufortøvet oplade Dem til ſamme 

Jomfruers Fuldmæytig, og ikke paa nogen Maade befatte fig Dermed '). 

Vi-erfare alligevel af de følgende Begivenheder, at Det Desuagtet ikke 

lykkedes Magnus at faa Godferne i fin Befiddelfe. — Lodin Lepp, der 

allerede bavde været baade å Spanien og i Tunis, fendtes ligeledes af 

Magnus til forftjellige Lande, endog til Mgypten, eller, fom det I Den 

Tid faldtes, Babylonien 2). Saavel Lodin Lepp fom Hallvard Guldſko 

ſynes at bave børt hjemme i Bergen, i det mindfte ejede De De efter Dem 

1) Ge Huitfeld S. 265, jfr. udateret Brev, aftryft i Thorfelins Diplomatarium IL. 

S. 1284, Dipl. Norv. HI. No. 2. Dette fidfte Brev ev rigtignok heufert til 1284, 

fandfynligviis paa Grund deraf at Kong Grif i Mai Maaned dette Aar holdt et 

almindeligt Ying i Nyborg, hvorved der befluttedes at det Jordegovds, der 

tilhørte Grif Valdemarsſons Døtre, ffulde udleveres dem. Men naar man 

gjennemlæfer Brevet, faar man det beftemte Indtryk af, at det er frrevet 

umiddelbart efter Skiftets ESlutning 1263; man fan umuligt foritaa bet an- 

derledes, end at de norſke Fogeder i Norrejylland foreløbigt havde fat fig i Beſid— 

delfe af det udeelte Gods, eller en Part deraf, men nu ved dette Brev underrettedes 

om, Hvad der var blevet de ugifte Syftres Part, m. m.; endelig er det ej alene 

ubftedt af Aamunde Haraldsføn og Nifolas, de famme VBefuldmagtigede, fom 

fluttede Overeenafomften i Lund, men det heder og at de, da de ej felv havde 

Segl ved Haanden, benyttede Karl JIngeborgsføns og Benedict Klerfs, det 

vil fige de fvenffe Befuldmagtigedes, Segl. Nu ev det Dog næften utænte= 
ligt, at ej alene de norſte Udfendinger, men ogfan de fvenffe, ber underhand- 

fede i 1263, atter ffulde funne være famlede i 1284, ſaaledes at De fidfte funde 

laane de førfte deres Segl. Her fan der altfaa fun være Yale om 1263, 

hvilfet ogfaa pasfer bedft med Forholdene. For Reften falder Huitfeld de 

fvenffe Underhandlere Karl, Ingemar og Benedict Klerf, hvilket upaatvivle- 

figt ev om Læfefejl i Stedet for , Karl Ingeborgsføn og Benedict Klerk“; Ni— 

kolas's Navn giver han den vendiffe Form Niclot. I Brevet fraar der 

0 

2) Dette angives udtryffeligt i Arne Biffops Saga, Cap. 25. „Lodin Lepp”, 

fjeder det her ved 1280, ,havde været nogle Gange i Kong Magnus's Sen 
dDelfer til forffjellige Lande, faaledes og ud til Babylonien, og var Derved 

bleven meget navnfundig”. Her maa der faaledes ganffe vift figtes til Rej— 

fer, han foretog under Kong Magnus's Regjering, efter at han havde været 

i Tunis, og hans Eenvdelfe til Babylonien maa have været em anden, end 

den, til Tunis 1262, thi da var det Kong Haafon, fom fendte ham. 

Mund. Det norffe Folks Hiftorie. IV 314 
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benævnte Gaarde ved Bryggen, Guldſkoen og Leppen, Der endnu føre 

dDisfe Navne. 4 

NS 

53. Rong Magnus's Lovreform og hans Forhandlinger desangaaende med 

Erkebiſkop Jon. 

Saa fnart Kong Magnus havde faaet frie Hænder for Krigen med 
Skotland, vettede han fine fornemfte og ivrigfte Beftræbelfer paa en 

fuldftændig Neform af Landets Love. Vi have feet, hvorledes 

Trangen Dertil allerede gjorde fig gjeldende, faavel under Kong Haa- 
fon GSterresføn, fom under Kong Haakon Haafonsføn, vg navnlig, 

hvilte betydelige partielle Forbedringer denne bragte til Vejez men nogen 

almindelig, gjennemgribende Forandring opnaaede Haafon dog ikke at bringe 

i Stand; og navnlig ftod det endnu tilbage, ved Siden af de enfelte 

Reformer at tilvejebringe en fuldfommen Genhed i Lovgivningen for Lan- 

dets enfelte Dele. Om der end ille er-os opbevaret noget Grempel paa 

de Misligheder, fom det førte med fig, at bvert af De tre gamle Lag- 

fotn eller Lovforeninger bavde fin færffilte, fra De øvrige i mange 

Enkeltheder ufvigende, Lovgivning, fan behøver Man Dog fun at vide, at 

Dette bar Filfældet, for at indfee hvor mange Ufemper det maatte afſted⸗ 

komme. Man fan Derfor ikke betvivle, at allerede Haakon, fom vi oven— 

for bave vtvet, var betæntt paa at faa De tre forffjellige Lovgivninger 

fammenfmeltede til een, og det fluttes aller bedjt deraf, at Kong Magnus 

faa burtigt bragte Dette vigtige Arbejde i Stand, fom det her i det føl 

gende vil ſees; tbi Det fones neppe muligt, at det havde funnet udføres i faa 

faa War, med mindre det allerede for en ftor Deel var forberedt under Kong 

Haafon. Der maa faaledes upaatvivleligt fra hans Dage bave ligget 

Udkaſt til en ny Fællesfovgivning for det hele Land, om ikke fuldt ude 

arbejdede, fan dog for en Deel og forfogsviis affattede, om Det end 

itfe (yffedes ham at faa Dem vedtagne, eller vel rettere AUrbejdet felv 

itfe var not fremffvedet, til at dette funde føre. Man fan ogfar par Det 

nærmefte flutte noget faadant af den Lovbog, fom Kong Maqnus alle- 

rede i Aaret 1265 fendte ud til Island, for Der at faa Den vedtagen, 

og om btilfen vi i det følgende komme til at tale nærmere. Denne 

Lovbog, bvilfen vi vigtignot itfe bave i Dens førfte Skikkelſe, men fun 

faafedes fom den faa ud efter at være bleven forøget med en Deel Fil- 

fætninger, fornemmelig i Maret 1273, vifer fig nemlig, disſe Filfærnin- 

ger fraregnede, at være en Sammenfmeltning af Fvoftatbingslagen vg 

Gulatbingslagen, forøget med de ældre Retterbøder, hvilke, fom i det 

foregagende er paaviift, enten ere at benføre til Kong Haafon Sverres- 
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føn, eller til Kong Haafon Haafonsfjøn, famt med Denne fidftes Retterboder 

af 1260, navnlig Beftemmelfen om Tronfokgen, hvortil der endelig kommer 

nogle færeqne Beftemmelfer om Landboforhboldene paa Island, tagne fra 

den ældre islandſte Lobbog )). Om Denne, af Kong Magnus til Is— 

fand overfendte Lovbog, der faaledes indeboldt det førfte Forføg paa at 

indføre norſk Lovgivning paa Øen (ti alt det Væfentlige er her norſkt, 

De faa oprindelige islandffe Beftemmelfer ere en Ubetydelighed mod Det 

Norfte, faavel hvad Omfang fom Vigtighed angaar), beder Det at Den 

var affattet efter Sturla Thordsſons Raad og Untriisning *). Men da 

Sturla faa fort efter fin Ankomſt til Norge vanſkeligt fan have været 

faa fortrolig med Den norfte Lovgivning, at Det funde falde Kongen ind 

at æffe bans Raad vom, hvorledes De Dele, der af Denne bibeboldtes, 

ffulde ordnes, maa man flutte, at Forføget paa en Sammenfmelt- 

ning af Fvoftatbingslagen og Gulatbingslagen med de Forandringer, 

Der Tid efter anden vare vedtagne eller for Fremtiden anfages nød- 

vendige, allerede var gjort under Kong Haafons Negjering, og fra 
bans Tid benlaa i Coneept, famt at Sturlas Naad og Unviisning 

indffrænkfede fig til et Sfjøn om, bvad Der af Dette Concept kunde 

blive ftaaende for Islands Vedfommende, eller hvad Der paa Grund 

af De færegne Forbold maatte vige Pladfen for Beftemmelfer, hentede 

fra Den ældre islandføe Lov; bvilfe Beftemmelfer da Sturla ligeledeg 

maa bave fremledet og redigeret t Deres nbe, meget forkortede Form. Dette 

beſtyrkes ogſaa Deraf, at i Den fenere fælles Landsfov, fom Kong Maq- 

nus fil bragt i Stand, findes for frørfte Delen de famme Artikler af 

Froftatbingsloven og Gulatbingsloven bibeboldte, fom de, der udgjøre 

Hovedindboldet af hiin islandffe Lovbog, og om De end ere forandrede, 

faa fees Dog Forandringerne felv at ftaa i famme Orden, føm de op⸗ 

rindelige Artikler 3). Da man nu ikke godt fan antage, at et Haſtberks— 
Arbejde af en Islanding ſkulde være lagt til Grund for en vigtig og 
gjennemgribende Lovforandring i Norge, følger Det ligefrem bevaf, at 

Udkaſtet allerede har været gjort, førend Sturla havde noget at beftille 

Dermed, altſag maaſkee endnu i Kong Haafons Levetid. En pderligere Beſtyr— 

) Disfe Beftemmelfer fra „Graagaas“ findes” næften udeluffende fra Gap. 80 

til 88,-eller Hvad der maa anfees før at have udgjort den førfte Deel af 

Landabrigde-Baalfen; Original-Artifferme findes i, Graaqaafens" Landabrigde 

Gap. 1 og 2, Gap. 12 og 13; men disfe Uvtiffer ere alle betydeligt forfor- 

tede og forandrede. 

?) Biffop Gudmunds Saga, jvfr. Safn til Sögu Islands, S. 582. 

3) Herom overbevifer man fig let ved en Sammenligning mellem ,Jarnfida” og 
den nyere Landslovs Gapitler, ifær i Mannhelgen. 

SL 
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felfe derpaa er den Omftændigted, at den oftere omtalte islandſke Lov- 

bog af 1265, fom det fynes efter en ædgammel Tradition, ftundom har 

været faldet Håkonarbök (Hrafons Bog); thi Da den nu, endog i fin 

oprindelige Form, iffe føriver fig fra Haafons, men fra Magnus's Ne- 

gjering, fan Meningen af dette Navn, bvis Det virfelig ev gammelt, ej 

pære nogen anden end den, at Der har været en faafadet Haafonarbok, 

db. e. en ved Kong Haafons Foranftaltning udarbejdet Bog, indeholdende 

et Udkaſt til en Folleslob for Norge, bvilten Kong Magnus benyttede 

fom Grundlaget ved Udarbejdelfen af den nve Lov for Island, faa at 

man aftfaa med Foje funde fige, at Magnus fendte Haafonarbofen, fun 

i en noget forandret Form, ud til Island for at faa den vedtagen *). 

Den før Island beardejdede Haafonarbofs fædvanlige Navn føal ellers 

have været „Jarnſida“, efter Bindet, om bhvilfen Sag vi i det følgende 

fomme til at bandle nærmere. , 

Naar man ffal dømme efter hiint Udkaſt, faa maa Dog Dette førfte 

Forføg paa at bringe en Fæleslovgivning i Stand bave været beel 

tarveligt og ufuldftændigt. Navnlig indebolder det ikke en enefte Artikel 

fra Gidfivatbingsloven, bvilfet neppe fan forklares Deraf, at man ej bar 

fundet nogen Artikel værd at optage, tbi i Den fenere Fællestov findes 

flere Urtifler, umisfjendeligt bhentede Derfra; men man maa endnu 

iffe bære naaet faa langt frem i Arbejdet, eller ogſaa maa Det have 

været Kong Haafons Plan, for det førfte at indffrænte fig til em Fal— 

fesfovgivning for Froftatbingslagen og Gulatbingslagen: et Foretagende, 

hvortil man unegteligt bavde et Forbillede i det Forføy paa at fammen- 

fmelte Froftatbinget8 og Gulatbingets Chriſtenretter, hvorom vi i Det 

foregagende have talt, og fom fædvanligviis tillægges Kong Sverre. 

Magnus fynes Derfor ogfag at bave taget Sagen fra Grunden af. Da 

han, uagtet ban for Reften nærede ikke ringere VBegreber om Kon- 

gedømmets  quddommelige Beſkikkelſe, Hojhed og Magtfuldfommenhed 

end bhåns Fader o94 Kong Sterre, endnu erfjendte Folkets ædganle 

Net til at have Den afgjørende Stemme i Lovgivningsfager, eller lige 

frem at udøve ben lovgivende Myndighed, indrettede han Sagen paa den 

Maade, at ban førft fit fig af Folfet felv uindffræntet Fuldmagt vver- 

dragen til at gjøre de Forandringer ved Lovgivningen, fom ban fandt 

pasfende. Ja det fynes endog, fom om ban magede Det fanledes, at 

Anmodningen om at føretage en fuldftændig Lovrevifion udgik fra Folket 

felt. Det beder nemlig i Indfedningen til Den af bam tilfidft uvdgivne 

Foælles-Lovrdbog: „J vide, at de ffjønfomfte Mænd af Gulatbingslagen 

1) Hvor Benævnelfen ,Håkonarbök* førft findes brugt, er vanffeligt at fige; 
Den fynes at være tradittonel. 
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(eller, efter fom de forſtjellige Exemplarer vare beftemte for de forftjellige Lag- 

føtn, , Froftatbingslagen”, „Eidſivathingslagen“, ,Borgartbingslagen”) 

ideligen havde talt til o8 om, hvorledes I have hørt at vi beffjeftige o8 med 

at forbedre noget ved de flefte Lovbøger i Landet, med de bedfte Mænds Raad, 

og anmodet os om at eders Bog heller ikke fom til at favne nogen faa 
dan Forbedring”. Maar Anmodningen faaledes udgik fra Foltet felt, 

maatte det blive Kongen fettere at faa en faadan uindføræntet Fuldmagt, 

fom oven anført, og fom ban beller ikke vel funde undvære, naar han 

ffulde bringe noget beelt og ovdentligt i Stand. Imidlertid vifer dette 

Dog, bvor for Tillid Foltet havde til bam, idet man, fom ban felv ude 

trykker fig, ,betroede til hans Omforg et faa vigtigt Hverv, at man dømte 

Lovbogen ganføe til bans Bedbandling, det at borttage og Det at tilføje, 

føm tyktes bam pasjende, efter De bedfte Mænds Stkjøn”. Udtrykket 

„domme“, D. e. ,bedtage til Thinge“, vifer at Dette føre Tillidshverv 

er overdraget ham til Ibinge, og man erfarer af de famtidige islandſke 

Annaler, at Dette føede for Gulatbingslagen paa Gulatbinget, 1267, for 

Oplændingerne og Vifverjerne fandfynligviis paa Eidſivathing 1268, vg 

for Fvoftatbingslagen 1269, Dog, for Dette Diſtricts Vedkommende, fun 

hvad den verdslige Lovgivning angif, aabendart en Følge af den imid- 

fertid fra Paveboffet bjemfømne, myndige Hierard Erkebiſkop Jons Ind— 

flydelfe, faaledes fom Det nedenfor nærmere ſkal vifes. Det er umis- 

fjendeligt, at de forfamlede Fbingmænd virkelig paa Forhbaand forpligtede 

fig til at adlyde og vedtage De nye Love, Magnus nu ftod i Begreb med 

at lade udarbejde; thi uagtet vi viftnok erfare, at de færdigt udarbejdede 

Lovboger fenere bleve formeligt vedtagne i Aarene 1273—76, faa feer man 

Dog, at Denne Vedtagelfe fun bar været en Formalitet, for at give Den 

nye Lov endelig Lovskraft, uden at nogen Raadflagning om den bele 

Lov eller nogen entelt UAvtifel har fundet Sted; det heder ogſaa fun, at 

Kongen lod Bogen oplæfe paa FIbinget og ,,4a0 Ibingmændene Bogen 

tilligemed den Retterbod, at Den berefter ſkulde gjelde”, famt at den der- 

paa blev fovtagen. Lovbogen felv var fun Opfyldelfen af det tidligere, 

forelpbige Løfte )). Det vilde ogfan have fedet netop til Det Modfatte 

af Den tilfigtede Genbed i Lovgivningen, om Kongen flulde have baarer 

1) I de islandffe Annalers Beretning om den foreløbige Overtagelfe af Hver- 
vet for Gulathingsmændenes og Oplændingernes VBedfommende 1267 og 1268 
heder bet derfor ogfaa ligefrem: ,Llovtagen den Gulathingsbog fom Kong Mag- 

nus gjorde”, ,fovtagen Oplændingernes og Vifverjernes Lovbog, fom Kong 

Magnus indrettede”. Dette vilde ftaa i Ligefrem Modfigelfe fom Lovbogens egne 

Ord i Slutningen, at den blev lovtagen paa alle fire Thing i 1273, 1274 

og 1276, derſom det iffe ſtulde forftanes alene om den foreløbige Overdragelfe 

af Lovforbedrings-Hvervet; men da denne Overdragelfe tillige indeholdt For- 

pligtelfen til at antage den nye Lov, bliver Udtrykket dog i fig felv vigtigt- 
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fig anderledes ad, eller ladet den færdige Falleslobs Antagelfe blive Gjen- 
ftand for færffilte Forhandlinger paa hvert enfelt Hovedtbing; deraf vilde 

igjen nye Forffjelligheder have været Følgen, eller ogfan, om man tile 
fidft opnaaede Enighed, vilde denne neppe have været vunden førend efter me 

get længere Tid end den fom medgik, og bvorved Landet unde være 
tjent 1). Og faaledes maa man Da antage, at Kong Magnus i de nys 
nævnte tre Aar perfonligt bar beføgt Lagthingene, og der, efter at have 

hørt Folkets Ønffer med Henfyn til Lovforbedringen og maaſkee gjørt Rede 

for de Hovedprinciper, han i faa Henfeende agtede at følge, faaet fig det 
Hverv, at indrette en fælles Lovgivning for det hele Rige, anbetvoet. Hvor 

meget man nu end ber maa førive paa Fidsforholdenes og den manglende 

politiffe Udviklings Negning, faa var dog den Tillid, Folfet her vifte 

ham, under enhver Omftændighed overmaade ftor, og vidner fordeelagtigt, 

faavel om den Agtelfe, han felv maa have nydt for Nedelighed og Vel- 

findetbed, fom om Det ypperlige Forhold mellem Konge og Folk. Han 

vifte fig ogfaa Denne Tillid fuldfommen værdig. 

Hvilke Medbjelpere eller Raadgivere Kong Magnus havde ved Dette 

vigtige Avbejde, angives iffe, men man fan vel neppe tvivle paa, at 

han for en betydelig Deel bar benyttet Thore Biffopsføn og Audun 

Hugleitsføn, fiden det udtryffelig figes om Dem, at den førfte var faa 

vel forfaren i Den canoniſke, Den anden i Den fædrelandffe Net, ligefom 

De ogſaa i Naret 1275 tilfaldtes af Kongen fom fyndige Mænd ved Af 

gjørelfen af et vigtigt Spørgsmaal vedfommende Patronatsretten paa Is— 

fand. De Daværende Lagmænd have vel ogfaa for en ſtor Deel været 

tagne paa Raad med. 

Hvad der ved Denne Lovrevifion fynes at have gaaet letteft fra 

Haanden, fordi man Der meftendeels holdt fig til, hvad man tidligere 

havde og bvad der rimeligvits allerede var bearbejdet i Kong Haafons 

Udfaft, var Lovgivningen om Landboforholdene, eller Landsleigebaalfen, 

famt tildeels Tyvebaalken. OQafaa i Den fanfaldte Mannbelge-Baalt, om 

perfonlige Fornærmelfer, bibeholdtes meget, men en heel Deel forandre 

des eller tilføjedes fra nyt af, og Det vigtigſte af alt var, at Den gamle 

Skik med Frændebøder og Saktal, til hvis Ufftaffelfe Kong Haakon al- 

ferede havde bidraget ved at forbyde at hevne Drab paa andre end Drabse 

1) Det vilde i fig felv Have været en Umulighed, endog paa et enefte Thing at funne 

have faaet alle Lovsforandringer forhandlede og færftilt vedtagne. Man 

feer, hvorledes Forhandlingerne derom paa Island vedvarede gjennem flere 

Thing. Naar det da heder, at em norff Lovbog blev lovtagen paa vet Thing, - 
fan det iffe forflares anderledes end at Vedtagelfe er fleet en bloc, uden no- 

gen anden Forhandling end em højtidelig Dverleverelfe, ledfaget af nogle faa 

Ord af Kongen felv eller en Stallare, og derpaa følgende Vaabentag. 
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manden felv, nu fit fin fidfte Neft derved, at alle Frændebøder fuld- 

ftændigt ophævedes, faaledes at berefter, i Drabstilfælde, fun Drabsman— 

den felv ſkulde bode efter fer forftandige Mænds Kjendelfe, og til den 

Dræbtes Arving alene, foruden Fbegngilde til Kongen 1). Folket fynes 

felv at bave folt Nodvendigheden af Denne Forandring for den alminde- 

lige Noliqbeds og Sikkerheds Skyld, fiden den, fom Det beder, efter Al— 

muens egen Bøn blev vedtagen tilligemed flere andre vigtige Lovbeftem- 

melfer, Mannbelgen betreffende, førend endnu Lovrevifionen var tilende- 

bragt, paa et almindeligt Rigsmode, om bvilfet vi nedenfor fomme til 

at handle udførligere. Fremdeles forandredes Arvegangen ganſke efter 

De nyere Grundfætninger, fom paa Denne Tid vare gjeldende i Norden *). I 

Stedet for at bidtil Son ftod I førfte Arv og ganſke udelukøede Datter og 

Sønneføn, fattes nu Datter op I førfte Arv ved Siden af Sønnen, fun 

faaledes at bun fif balv Lod mod ham, ligeſom Det indtil De aller. fidfte 

Tider bar været gjeldende Lov, og lige med Datter ſtilledes Sonneſon, 

naar Der fillige fandtes Sønner, uden at, merfeligt nok, Principet for 

Stirpal-Arven-her gjordes gjeldende, uagtet Det fagttoges I anden Arv, 

Der indbefattede ACtleding, egtefod Sonneſon, egtefod Sonnedatter og 

egtefod Datterføn, bvilte alle arvede lige meget, og Det faaledes, at om 

der å een af Disfe Linjer fun fandtes eet, i Den anden eller de pvrige 

flere Individer, fit dog hver enfelt Linje lige fuldt en Fjerdedeef af den 

bele Av, hvor mange Der end Var I De andre. Man merfer ber i 

mangt og meget tydeligt not Det romerffe og canoniſke Netsjtudinms 

Indvirkning; herfra ffriver fig ogfaa Det mere og mere fremtrædende 

Begreb om Statsmyndighedens Betydning lige overfor Dde private 

Forhold, og Overgangen at betragte De flefte Forbrydeffer fom per- 

fonlige Fornærmelfer, der fun vare Gjenftand for privat Forfolgning, til 

at opffille dem blandt offentlige Netsbrud, fom det tilfom Kongemagten, 

- Statsmyndigbedens Nepræfentant, gjennem fine Qmbudsmænd at paatale 

og afftvaffe. For ovrigt indførtes endnu førre Mildbed og Humanitet 

baade i VPengeftraffene og De legemlige Straffe end forhen. De vigtigfte 

1) Se Magnus Haafonsføns nyere Landslov, IV. 12, jvfr. Man. Retterbod 5. 

?) Om den ældre Urvegang og dens Forffjelligheder i de enfelte Thingforenin- 

ger, fe ovenfor II. S. 199 fag. Ogfaa i den yngre Veftgøtalag, der ffriver fig 

fra 2den Halvdeel af 13de Aarhundrede, er Datter optagen i førfte Lev, halft 

mod Søn, medens hun i den ældre Lov ſtaar tilbage for Sønnen, fr ovenfor. 

Det forftaar fig, at lignende Regel foreffrives i Kong Valdemars fjælandffe 

Lov. Saxo og Sven Aagesſen meddele et Sagn om at Kong Sven Fjuge- 

ſtegg, for at belønne de danffe Kvinder, der løskjøbte ham fra det jomsborgffe 
Fangenffab, ſtulde have tilftanet Syſter Net til at arve Hhalft med Broder; 

dette vifer, hvad man nu end mener om Sagnet felv, at denne Arvegang 

herffede i Danmarf allerede Inge før det 12te Aarhundrede. 
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af disfe Forandringer opregnes Forteligen ved GSlutningen af Lovbogen 

felt under Navn af , Kong Magnus's Netterbøder”, hvor der rigtignok 

ogfaa findes andre, fenere vedtagne Modificationer, men hvoriblandt bine 

Dog-ere fjendelige Derved, at De benvrife til Lovbogen. Blandt disfe fan 

man foruden Afftaffelfen af alle Frændebader, Der førft vedtoges pan 

Rigsmodet 1273, og Forandringerne i Uvrvegangen, anføre Dden ſtore 

Forandring i Iyvslovgivningen, at medens De ældre Lote erflærede hver 

den før Iyv, der ftjal til en Ertogs Verd eller mere, hvoraf fulgte, at 
endog et faa fidet Fyveri medførte Dodsſtraf og Ejendoms Fortabelfe, 

— da nemlig Den Negel ufravigeligt gjaldt, at enbver Tyv ſkulde dræbes 
og hans Gjendom, Løft og faft, tilfade Kongen, — indtraadte nu Døds- 

ftraffen iffe førend ved fjerde Gangs FIyveri, naar det Stjaalne belob 

fig til en Øre eller derover indtil — ved anden Gangs Tyveri, naar 

det Stjaalnes Belob var over Mk.; dog med den Forffjel, at det 

førfte Gangs Tyveri under en tr MN arks Belob ſkulde ftraffes med 

en Bod af 8 Ertoger og 13 Mi. Sølv, eller, bvis denne ej udrededes, 

med Landfivatighed, over een Marks Belgb Dderimod med en arbitrær 

Straf, tilfjendt af Den fongelige Ombudsmand, famt Forbrodeffe af al 

Gjendom til Kongen. For førfte Gangs Iyveri til en Øres Beløb be- 

ftemtes Kagftrygning eller en Bod af 3 Mt. Sølv, hvilfen Bod faldtes 

„Lesning af Huden”; for anden Gang, Kagftrogning eller en Bod af 

6 Mt. Sølv, for tredie Gang, Kagſtrygning uden nogen Løsning og 6 

Mt. Sølv til Kongen. De 8 Ertoger og 13 Mt. Sølt, fom føulde 

bødes for førfte Gangs Tyveri til en halv Marfs Verd, faldes ligeledes 

Qøsning af Huden. — Førft naar Dødsftraffen indtraadte, betragtedes 

Forbryderen fom virfeiig Iyv, og Da gjaldt fremdeles den gamle Regel, 

at han ſkulde bringes bunden til Kongens Ombudsmand, og at Om- 

budsmanden med Bøndernes Biftand føulde fade ham bringe til Fjæren 

og hænge * 

1) Nyere Landslov. IX. 1. jvfr. Mgn. Retterb. 10. Disſe Beſtemmelſer findes 

ogſaa ordlydende i Jarnſida, Cap. 131, 132; da det nu i Magnus's Ret— 
terboder udtrykkeligt ſiges, at denne Forandring ſtyldes Magnus, og at til: 

forn et Tyveri af en eneſte Ertogs Verd medforte Forbrydelſe baade af Land 

og Losere, bliver det klart, at denne Deel af Tyvebaalfen i den islandſke Lov 

ej fan hidrøre fra Kong Haakon, men maa være affattet i Magnus's Dage. 
Bi ville i det følgende fee, hvorledes ogfaa enfelte femere Veftemmelfer ere 

indtagne i den enefte nu forhaandenværende Afſkrift af denne islandføe Lov, 

men bisfe Beftemmelfer danne dog em egen Ufdeling for fig felv, der udtryf 

feligt anmelde fig fom fenere réttarbætr ok einkamål (42-47): en anden 

Sag er det derimod med de førfte Sapitler of Tyvebaalfen, der vife fig at være 

formede under eet med Lovens Hovedmasfe. Heraf, faavel fom af andre Om- 

flændigheder, der yderligere ſtulde paapeges, fremgaar det faaledes klart, at 
Lovens egentlige UAffattelfestid ligger efter Kong Magnus's FTronbeftigelfe. 

SM 

sn 
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Medens nu den ordentlige Nequlering af Straffene, der ved Lov- 

rebifionen bevirfedes, navnlig Frondebodernes Ophor, medførte en ftor 

Eimplification i Griminalproceduren, og Dannede Den nys berørte Over- 

gang fra det ældre Syftem, hvorved faa qodt fom alle Retsbrud betrag- 
tedes fom private Fornærmelfer, til et ordentligt Juſtitsveſen, hvorved 

Staten felv gjennem Kongen, og ban igjen ved fine Ombudsmænd, lod 

Sogsmaal anftille, tør man Dog neppe paaftaa,- at Denne benfigtsmæs- 

fige og velgjørende Forandring udelukkende bidrørte fra umiddelbare Hen- 
fon til Folkets Farv. Meget maa man førive paa Tidsaandens Neg- 

ning i Atmindeligbed, og fom den nærmefte KiDe dertil maa man be- 
tragte De førengt monardifte Principer, Der befjælede Magnus iffe min- 

dre end bang Forfædre, og fom nu ogfag dans flefte nærmere verdslige 

Omqivelfer Deelte. Ikke at jo Maqnus tillige vprigtigt havde Folfets 

Velvære for Øje, men han var, fom man feer, gjennemtrængt af den 

Overbeviisning, at Vejen dertil gif gjennem Den flerfeft mulige Konge- 

magt. Unegteligt beſtyrkede ogfan De tidligere Begivenheder, under Len» 

Dermandsvældet og Borgerfrigene, en faadan Betragtningsmaade af For- 

- bofdene, medens faatvel Kong KHaafons fom Kong Magnus's Retſind 

havde udelukfet enbver Fanfe om Misbrug af Magten fra Tronen af, 

og faaledes Dannet Folket i Almindelighed til at føle fig bedft tjent med 

en faadan Fingenes Orden, hvorved Det hele GStyrelfesvæfen lagdes i 

Kongens Hænder.  Saaledes funde det Da gan til, at bine monardifte 

Principer paa Det confeqventefte, og uden mindſte Indvending fra Folkets 

Side, gjennemførtes i Den nye Falleslovgibning. Ved allerede paa For— 

haand at give Kongen frie Hænder til at gjøre De Forandringer i Lov- 

gitmingen, ban fandt pasfende, udtalte Folfet utvetvdigt nof fin Overbe- 
visning i Dette Henfeende. 

Men om end Folket i Almindelighed var ftemt for en uindffræntet 

Kongemagt, eller fandt fig bedft tjent med at funne overlade Kongen 

hele Rigsſtyrelſen, for felv udeluffende at funne beffjeftige fig med pri- 

vate Anliggender, faa var Dog Gejftligheden Des mere paa fin Poft mod 

at indrømme Kongemagten for meget, ifær efter at den Dygtige Erøebiffop 

Jon var bleven Dens Overboved. Ikke at Gejftligheden, eller dens 

Formand Erkebiſkoppen, egentlig følte fig opfordret eller forpligtet til 

åt tale Folfets Sag. Fen havde intet imod at indrømme Kongen den 

uindførænfede Magt, ja faa endog gjerne bans Magt faa fterf, og Fol- 

fet8 egen Myndighed faa liden fom muligt, naar fun Kivfens Frihed 

iffe indffrænfedes, og naar den felv, fom en Kongedømmet ſideordnet, 

iffe underordnet Autoritet, deelte Herredømmet med dette. Sporgsmaa— 

fet, bvorledes Dette Forhold ffulde ordnes, var Derfor ogſaa Det enefte, 

Der vakte Modſtand og foranledigede vidløftigere Forhandlinger. 
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Og dog var Kong Magnus aabenbart en religiøs, mod Kirken me⸗ 

get velſindet, Fyrſte, ſnarere tilbøjelig til at indrømme den for meget, 

end for fidet, ganfte faaledes fom man funde vente fig det af Erkebiſkop 

Einars fortrolige Ben og maaffee Opdragling. J Jndledningen til Kong 

Magnus's nye norffe Fælleslov findes der en Fremftilling af Kongedøm- 

mets og Kirkens Forhold til Foltet og dem felv indbyrdes, der allerede 

forekommer ordfydende i den nye islandſke Lov af 1265, og faakedes vi- 

meligviis bidrører fra Kong Magnus's aller førfte Negjeringsaar, Hvid 
Den ej, -bvad Der Dog ev mindre tvoligt, udgjør em Deel af hvad der 

afferede var ført Å Pennen under Kong Haafon. Her udtales ikke lan— 
ger, fom i Kong Sverres Stridsfkrift, det Princip, at Kongedømmet 

efter Guds Beſtikkelſe ffulde bave Overopfigt over Kirfen, men Konge— 

magten og Biftopsmagten 9. e. Kirken) vpftilles fom ſideordnede. 

„Fordi“, beder Det, ,at Guds Miftundhed feer det Dagligen at være 

det utallige Folks og Den adftilte Mengdes Farv, bar ban beftitket 

tvende fine FJjenere at være fine fonlige Ombudsmænd med Henfyn til 

denne hellige Fro og hans hellige Lovmaal, gode Mænd til Bærn og 

Netsfifterbed, men onde Mænd til Refſelſe og Renſelſe.  Disfe tvende 

ere, Den ene Kongen, den anden Biftøppen. Kongen bar af Gud 

faaet verdslig Magt, til alle verdslige og lovlige Sager, men Biftop- 
pen aandelig Magt til nandelige Sager; og De vedkjende felv, at De have 

deres Magt og Myndighed af felve Gud, men itte af fig frlv. Og 

fordi at De eve af Guds Ombudsmænd, far og fordi alle fre at man 

itfe paa nogen Maade fan undvære Dem, for det tredie fordi Gud. felv 

værdigedes at falde fig med Deres Navn, da er den fandelig i ftor Fare 

med Henfyn til Gud, der ej med fuldfommen Aaſt og Radſel ſtyrker 

Dem i Udøvelfen af deres Magt, og det Dem af Gud overdragne Hvert, 

Der paalægger Dem en faa ængftlig Omforg for Folket og faa fort An- 

fvar for Gud; aller helft, bvor Lovene felv vidne med fafte Enemerker, 

faa at bverfen Høvdingerne, naar de holde fig indenfor dem, kunne for- 

tue eller betynge Foltet med alt for ftor Herftefvge, eller omvendt ukloge 

Mænd negte Høvdingerne Den loblige Lydighed af Trods eller kortſynet 

Uvillighed“ 9). 

Overeensſtemmende med den her udtalte Erølæring, hvor man dog 

endnu favner nogen beftemt Grændfe mellem Kongemagtens og Kirke- 

magtens Gebeet, formede nu Kong Magnus, fom man fee, fin nye Lov- 

gitning, og begondte, føm Det lader, med Chriſtenretten, ej alene fordi 

Den var den vigtigfte Deel af Loven, men vgfan fordi den indtog den 

1”) Isl. Lov Gap. 8, Lands. Chr. B. Cap. 2 
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førfte Plads 1 Lobbogen. Ullerede førend ban fired til det egentlige Lov- 
arbejde havde ban lagt fit venffabelige Sindelag mod Kirfen for Dagen, 
idet ban ved en Netterbod, udgiven i Funsberg, 1267, Od til andet 

gjentog og bekræftede fin Faders Beſtemmelſe om Tiende, Olafsføot og 

Hallvardsſkot '); ligeledes bavde ban, i 1265 efter Overlæg med Bi- 

ſtop Haakon, faavel fom De pvrige Biftopper, udgivet for Viten et 

Forbud mod ÅUager, under Straf af Capitalens Forbrydeffe, halvt til 

Kongen, balvt fil Biffoppen *). Dette var ganfte i OQvereensftemmelfe 

med de paa den Tid berffende firfelige Anſkuelſer, der gjorde Aager til 

en Forbrydelje mod Guds Lov, og til Gjenftand for firfelig Paatale. 

GSandfynligviis er Forbudet fenere ogſaa udſtrakt til De pvrige Dele af 

Landet ved andre, nu tabte Breve. Hvad nu for øvrigt Den af Maq- 

nus- foranftaltede nye Ebriftenret angaar, Da vifer Den lig tydeligt at 

være et noget ubebjelpeligt Forføg i Lovreforms-Vejen, og aabenbarer fig 

allerede Derved fom et af de tidligfte Arbejder i dette Stykke. Det var, 

fom vi ovenfor bave viret, Magnus's Henfigt, at udgive een fælles Lov— 

givning for Det bele Folk, fun med De faa indbyrdes UAfvigelfer å Thingfare- 

Baalfen, fom De lokale Forhold pan ethvert Sted gjorde nødvendige; men 

med Chriſtendomsbaalken lykkedes dette iffe ganffe. Hvad der er fælles 

fov De Ufftvifter af Kong Magnus's Gbriftenret, fom vi have tilbage, 

er Beftemmelfen om Børns Opfødfel og Daab 3), bm Biftoppens Raa— 

Digbed over Kirken *), om Kirfers og Kirtegaardes Fredbellighed, om 

Begravelſe i Kirfegaard, om Helligdages Højtideligbodelje, vom Fafte, 

om GStriftemaal og Rumaftat, om Fæftemaal og Bryllup, om Egteſka— 

— 

1) Norges gå. Love II. S. 453. jvfr. ovf. S. 119. 

2) Norges gl. Love I. ES. 484, Her nævnes udtryffeligt ,VBiffop Haafon og de 
øvrige Biffopper”; at Haafon uævnes førft, funde vel være, fordi han var Bi- 

ffop i Vifen, til hvis Indbyggere dette Brev nærmeft er vettet, men fnarere 

var Det dog vel, fordi han, da Brevet udftedtes, var udvalgt Grøebiffop, hvor- 

for man maaffee fan fætte Udftedelfestiden i 1265, famme Aar, fom Magnus 

havde fin Sammenfomft med Byrge Jarl. Dette pasfer dermed, at Han i 

Intimationen paaberaaber fig Mringer, han havde bragt paa Bane, da han 

holdt Thing ved Elven (paa Glvebaffen eller Baagahotmen) og Haugathing 

ved- Tunsberg. At Beſtemmelſen om Aager udvidedes til de øvrige Biffops- 
dømmer fan-man vel flutte deraf, at ogfaa Maguus's nyere Ghriftenret for 

Gulathingslagen regner aabenbare Angerfarle blandt dem, der ej maatte be- 

graves i indviet Jord. (Cap. 16). For øvrigt indehofder denne Retterbod 

ogfaa em Beftemmelfe, henhørende. til den verdslige Lovgivning, om Ryd— 

 ningsjord. 

3) Gul. Ghriftenr. Cap. 10, 11, Vifens Cap. 2, 3. 

- 4) Gul. Chriftenret Gav. 14, Vifens 6. 
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bets Hellighed '), og om fordudne Led *).  Derimod ere Beftemmel- 

ferne forffjellige angaaende Fienden og Kirfernes Opførelfe og Indvi— 

elfe, bvor baade for Bifens og Gulatbingets BVedfommende de ældre - 

Beftemmelfer i bvert af disſe Diſtricters Chriſtenretter findes optagne 3), 

pg endelig forefømmer der i den for Viken beftemte, nvere Griftenret 

endeel Beftemmelfer om Fæftemaal, Stilsmisfe, m. m., der tilhøre den 

verdslige Lot, og fom faaledes maa være tagne af den ældre Lands- 

fo 4), famt figeledes i Gulatbings Chriftenret ej alene nogle til den 

verdålige Lov benhørende Beftemmelfer om Fællig mellem Egtefolk, men 

derhos nogle Artiffer om- Bødedommes Efterlevelfe, om Manddrab øg 

forffjellige Gedsaflæggelfer 3), der tilhøre andre Dele af Landsføven, og 

fom ſynes at være forelgbigt indførte, forinden den famlede Lov fuld- 

ftændigt fom i Stand: hvad der da ogſaa ſtempler denne Ghriftendomå- 

baalf fom Det ved Kong Magnus's Foranſtaltning naſt den islandſke 

Sov aller forſt iſtandbragte Lovarbejde. Ut Denne Chriſtenrets Beſtem— 

melſe var at ſtaa i Spidſen før den hele Landslov, ſees tydeligt not af 

Begyndelſes-Ordene: „Dette er Begyndelſen til vore, Gulathingemæn- 

dene, Love, hvad der ev Opphavet til alt Godt, at vi fulle have og 

overholde den Mriftelige Fro”. Thi faaledes begynder ogſaa, næft 

Ibingfare-Ordningen, baade den islandffe Lovbog og Den fenere almin- 

dDelige Landslow 9). — Efter Denne Indledning indføres Froesartifferne, 

fandfynligviis efter. den fra Cardinal Nicolaus's Tid opftillede Formu- 

far; Derpaa følger biin ovenfor meddelte Fremitilling af Kongens og 

Biffovpens fideordnede Myndighed, Ord til andet fom i den islandføe 

Soo, bvorefter fremdeles, ganffe fom i Denne, den ved Kong Haafons 

Foranffaltning paa Froftathing og Nigsmode 1260 vedtagne Lov om 

Konge-Arven og Konge-Tagelſen indtages, med en Indledning, hvor der 
tales om den ſtore Skade, Folket havde lidt ved falffe eller uberettigede 

Tronpratendenters Antagelfe og de deraf følgende Borgeririge 7). Ef— 

1) Gul. Ghriftenret Gap. 15—27, Vifens Gap. 7—19. 

2) Gul. Chriftenrei Gap. 30—32, Vifens Gap. 21—23. p 

Gul. Ghriftenret Gap. 9, 12, 13, Vifena, Cay. 1, 4, 5. 5 

Nifens Ghriftenret Gap. 25, 26, hvortil fommer et fra den ældre vikffe Chri— 

ftenret hentet Gapitel om de Sager, Biffoppens Aarmand ffal vaatale. 

Gul. Chriftenret Gav. 28, 33—39. 

Gul Ghriftenret Gap. 1, jvfr. isl. Lov Gap. 7, og nyere Landslov, Chriſten— 

ret Cap. 1. 

Gul. Chriſtenret Gay. 3, isl. Lov Cap. 9. Den Omſtandighed, at Haakons 

Succesſionslov der udtryffeligt omtales fom indført, vifer ogſaa, at den fore 

ganende Text maa være yngre end denne Succesſionslov, og faaledes viſtnok 

hidrøre fra Magnus. 

— 

3 
— 

4 
— 

5 
— 

6 
— 

7 
— 
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ter Beftemmelferne vm Konge-Avven og Kongens Untagelfe m. m. følge 

Formularerne for Kongens, Lendermændenes og Bøndernes Eed, frem- 

deles ganſke fom i den islandffe Lov. Hele Dette Stykke fynes ſaa— 

fedes at høre til det Concept, fom enten lan færdigt udarbejdet fra Kong 

$Haafons Tid, eller udarbejdedes ftrar efter Magnus's Tronbeſtigelſe, 

førend den nye islandſke Lov fom i Stand; det udgjør, figefra Troes— 

avtitferne af, aabenbart et famlet, under eet affattet, Afſnit, Der i den nye 

Gbriftenret fun bar faaet en noget fremmedartet Afbrydelfe, derved at en Ar— 

titel om bedenff Fro og dermed forbundne Uffifte ev indftudt ſtrax efter 

Fvemftillingen af Kongens og Biffoppens Magt, idet Denne Sag paa 

en temmelig haartrukken Maade indføres fom et Unliggende, Der ev 

Gjenftand for Kongens og Biftoppens færdeles Opmerffomhed. Hvad Fro- 

ftatbinget angaar, Da findes Der iffe nogen faadan nyere Chriſtenret før dettes 

Vedfommende, af den Grund, fom vi allerede have berørt og ftrar nedenfor 

nærmere ville ombandle, at Kongen endnu iffe havde modtaget nogen Fuld- 

magt til Lovrevifion fra Dette, inden Erøebiffop Jon var fommen hjem og 

fit Gbriftenretten undtagen Derfra. Hvad ellers Beftemmelferne felv an- 

gaar, der i Den for Viken og Gulatbinget fælles Hoveddel eve ind- 

taqne, da ſees ogfag Disfe væfentligt at være formede efter De ældre Chri— 

ftenvetter, men med flere nye Beftemmelfer af megen Vegt, i De Davæ- 

rende firfelige Unftuelfer8 Mand, faafom om Stviftemaal *), om en Ud- 
videlfe af Fiende-Ydelfen *), om Gejjtlighedens Coelibat i Graderne fra 

og med Subdiaronus op AD *), om FIndførænkningen af de forbudne 

Led I Giftermaal, ifølge Lateranmødet, til Det Ste, i Stedet for, fom 

tidligere, til det 10de Led 4). Derhos er Der fleet nogen Forandring i 

Fejtdagenes Antal og Henførelje til dem, Der bavde Noonbelligt, eller 

ej. Daa de flefte Steder, hvor en ſtorre Forandring ev foregaaert, bær 

ver Foredraget umisfjendelige Merker af Overfættelfe fra Latin, ligeſom 

Der ogfan paa enfelte Steder, f. Er. ved Uvtiflen om Cyteftabets- Hel- 

tighed, fpores en vis Prædifetone: alt Dette vifer nokſom, at disſe For- 

andringer, faavel fom deres FIndbold, bidrører fra Gejitlige, hvilte Mag- 

nus faaledes ingenlunde bar undladt at tage par Naad med. Alligevel 

fandt denne nye Cbriftenret, fom vi ville fee, itte Sæde for Ultra-Hier- 

ardernes Øjne; Den var ogfan å flere Henfeender mangelagtig, faaledes 

) Gul. Ghriftenret Gap. 22. Vifens Gap. 14. 

%) Gul. Ghriftenret Gap. 9, Bifens Gay. 1. 

3) Gul. Chriftenret Cap. 26, VBifens Cap. 17. J ven udførligfte Tert af Gul. 

Ghriftenret (Norges gl. Love IL. E. 320) er  Prefter, Diaconer og Subdia- 
coner“ udeglemt; de findes dog i dem fortere VBearbejdelfe, fe Cap. 21. 

3) Gul. Chriftenret Cap. 30, 31, 32. Vifens 21, 22, 23. 
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favnedes f. Cr. Beſtemmelſer om Egtevielfe, der døg nu ellers var al 

mindelig indført. Jon bar vift allerede med fine Meningsfæller længe 

før fin Opbøjelfe paa Erkeſtolen med Misbilligelfe og Mistanke betvag- 

tet Magnus's Ferd med Henfyn til Cpriftenvettens Reform, uden døg 

endnu at funne foretage noget afgjøvende Skridt derimod, faa længe han 

iffe havde Kirfens Overordnede paa fin Side. Fivdspunktet var og før 

faa vidt gunftigt for Magnus, fom der i langere Tid lige fra Erkebiſkop 
Einars Død indtil, fan man gjerne fige, Jons Filtrædelfe var et Slags 

FInterregnum i Kirkens Beftvrelfe, thi Haafon tiltraadte, fom vi have 

feet, Griefædet ikke førend å 1267, og foreftod det fun i faa Maane- 

Der; Dertil fom, at ban neppe var Den, Der betragtede den fromme 

Konges Virffombed til Chviftenrettens Reform med ugunftige Øjne. 
Vi bave allerede omtalt Den gjennemgribende Forandring, fom Maq- 

nus føgte bevirket, og omfider, bvorvel itfe i Begyndelfen af fin Re— 

form-Virkſomhed, fit fat igjennem, at alle Frændebøder og Saktal vphæ- 

pedes ved Drabsfager, men Boden alene erlagdes til den Dræbtes Urv- 

ing. Da nu tillige Thegngilde ffulde udredes til Kongen, og etbvert 

Drab i og for fig medførte Fredløsbed, indtil Kongen udtryfkeligt gav 

Drabsmanden Landsvift, blev det en naturlig Følge, at Drabets Cha— 
rakteer ſom privat Fornærmelfe traadte mere vg mere i Skyggen mod 
Dets Egenſkab af Statsforbrydelfe, Der paataltes af Kongens Ombuds- 

mand. Da nu ligeledes de ældre Beftemmeljer om Boder til Kongen 
ped Siden af Bøder til den Forurettede bibeholdtes med frørre Negel- 

mæsfighbed end før, og Derhos udvidDedes til Gjendomsindgred og andre 

Dermed beflægtede Forfeelfer, hvori Det Offentlige bidtil ikke blandede fig, 

ev Det flart, at Svsfelmændene, Kongernes Nepræfentanter i alt bvad 

Der vedfom Det Executive, nu fik langt mere at fige og en langt mere 

indgribende Virffombed, end hidtil.  Ligeledes erflæredes Lagmæn- 

dene for ordentlige Dommere. Hidtil havde deres Stilling, føm 
vi bave feet, været noget ubeftemt. - De havde været beftikfede af 

Kongerne mere fom et Slags Gonfulenter for de Ningere og Ukyn— 

Digere, for ved fin Orfturd eller Lovfagn at underrette Dem om, 

hvad der i ethvert Filfælde var Lov, og derved forebygge undttig Net 

tergang og Fviftemaal. Men vi bave vigtignof tillige bemerfet, hvorle— 

des Kongerne allerede tidligt føgte at faa deres Orſkurder eller Udfagn 

betragtede fom virkelige Domme, og gjøre Det til Underfaatternes Pligt 

at adlyde dem 1). Dette blev nu tydeligt udtalt og indffjerpet ved endeel i Den 

nye Landslovs Thingfarebaalk indforte Beſtemmelſer. - Der faſtſattes Frifter 

før Stevninger: til Lagmanden, og Boder for den, Der, fljønt indftevnt, ej 

1) Se ovenfor S, 114. 
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mødte; Dommen ſkulde ubrødeligt efterleves under en betydelig Bod; man 

funde vel appellere en Laqmands Dom til Lagtbinget, men paa Vette 

ffulde nu Lagmanden felv præfidere, og i Forening med Sysſelmandene 

udnævne Lagretten, ligefom ban og ffulde have Stemme med i Doms- 

affigelfen; ja naar Lovbogen ingen Uvtifel indeholdt, ſom var anvendelig 

paa Filfældet, ſkulde Afgjørelfen værentligen rette fig efter hans Mening. 

Heraf indſees det fet, at alt dog egentlig berøede paa ban. Ja, om endog 

den hele Lagrette var uenig med dam, føulde den Dog iffe være beretti— 

get til at opbære hans Orffurd, men fan indberette til Kongen, at man 

ej fandt den fovlig, bvorefter Kongen med fit Raad føulde give den en- 

Delige Afajørelfe, ,da ban”, fom det beder, ,er beftiftet over Loven" '). 

Dette var faaledes den formeligfte Udtalelfe af det Princip, at den døm- 

mende Myndiqbed i civile Sager ikke fænger tilbørte Foltet, men Kon- 

gen. Kun criminelle Sager afgjordes endnu efter Den gamle Skik paa 

det i Anledning af Forbrydelſen felv fammentaldte Thing, ved 12 Mænds 

Dom *), dog alene efter Sysſelmandens Foranftaltning, ligeſom endog i det 

Tilfolde, at Den, der havde tilføjet en Anden en mindre Fornærmelje, 

hvorfor ban var pligtig at bede, iffe qodvilligt udredede Boden til den 

Fovrurettede, Denne funde flage for Svsjelmanden, bvilfen derpaa ſkulde ind— 

ftevne begge Parter for fig og opnævne en Dom af 12 gode Bønder, 

for med fuldfømmen Greeutions-Kraft at fjende mellem Dem 3). Saale 

Deg ytrede fig i al Rettergang Kongens Mvyndigbed fom den altformaa— 

ende. — Kongen dømte gjennem fine Lagmænd, bændede Dom gjennem 

fine Svsfelmænd; Folfets egen Medvirkning blev liden eller ingen. 

Da det var Magnus's Plan, føm ban ogſaa gjennemførte, at Lov— 

gitmingen for hele Landet ffulde være een og Den famme, fones ogfaa 

i Forbindelfe hermed den gamle Inddeling i Lagſokn at burde have 

været opbætet, i det mindfte for faa vidt Folkets Deel i Lovgivningen 

angif, faaledes at nu itfe fænger en Lov behovede at vedtages, at 

for bver enkelt Lagfofn, men at Vedtageljen ſkede paa et almindeligt 

Rigsmode. Uagtet nu Dette ogſaa, fom vi bave fret, allerede var blevet 

VPraris, faa erfarer man Dog af den nyere Landsiov, faadan fom Ven 

endeligt vedtoges, at Magnus dog enten ikke kunde eller ikke vilde forlade 

Den gamle Lagfofns-FInddeling; de mange Affkrifter af Loven, vi endnu have 

tilbage, funne alle lade fig benføre tilfire Klasfer, for Froftatbingslagen, 

Gulatbingskagen, Oplandene og Vifen: De ere eenslydende i Ult, und- 

tagen paa De Steder, hvor Lagtbinget omtales, og det Capitel i Thing— 

1) Nyere Landslov I. 11. 

?) Nyere Landslov 17. 

3) GSammefteds, Gay. 20. 
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farebaalfen, hvor Mevndarmændenes Untal angives: her vifer det fig, 
om Lovbogen ev en Gulatbingsbog eller Froftathingsbog o. f. v. Vi ſee 

faafedesi hver Lovbogs Ihingfarebaalfs Cap:-2, der omhandler NMevndarmæn- 
denes Antal, at Gulathinget, ligefom før, faftfættes fom fælles for alle de 

veftlige Fylker fra og med Ugder til og med Søndmøre, hvorhos Valdres, 

Hallingdal, Setr (Setersdal) og Otrudal (Mobygdelaget), der bidtil 
itte nævntes, udtryffeligt anføres fom Diftricter, hvorfra Mevningsmænd 

frulde fendes. Ligeledes angives de Landftaber, der flulde fende Mevn- 

ingsmænd til Froftatbinget, at være Ytre Fhrøndelagen, Indre Thron— 

delagen, Naumsdal, Notdmøre, tilligemed Opdal, og Naumdal. Ende— 

lig anføres fom De Landffaber, der henhørte under Eivjivatbinget: Nordre 

Gudbrandsdalen, Søndre Gudbrandsdalen, Heinafylte, Hadafylke, Rau- 

mafylte, Nordre Øjfterdalen og Søndre Øfterdalen. Vi finde ber, hvad 

Der ev merteligt not, at de Diſtricter, Der tidligere fynes ej at have 

fendt Tbingmænd, og faaledes ej udøvede nogen Indflydelfe paa Lovgiv- 

ningen, nu vegnedes med fom fideordnede Landffaber, hvorved Untalket 

af Froſtathingets Mevndarmænd blev meget talrigere end-før, faafom det 

forrige Antal for det egentlige Throndelagen bibeboldtes, medens -deri- 
mod Gulatbingsfolfernes ſaaledes nedfættes, at det famfede Untal, uagtet 

de nye Ibingmænd for Valdres m. m., Dog blev over hundrede mindre 

end før '). I De for Vifen ffrevne Lovboger angives det iffe udtryk— 

feligt, af bvilfe Diſtricter Mevndarmænd frulle udgaa, men det beder 

fun at de efter gammel Vis ſkulle opnævnes fra hvert Fylte eller Byg- 

delag: beller iffeangives ligefrem, bvor vidt Der var noget fælles Thing— 

— ed 

1) Nevndarmændene for Froftathing faftfættes, fom før, til 60 af hvert Fylke i 

Dtre Throndhjem, 40 af hvert Fylfe i Indhered, ſamt derforuden 2 fra hver 

Gfibrede i Naumdal og Raumsdal, 3 fra hver ESfibrede paa Nordmøre, og 

tre fra Opral. Da nu Raumsdal havde 8, Naumdal 9 Sfibreder, udgjorde 

Nevndarmændenes Antal for disfe Fylfer 34; Nordmøre havde 16 Sfibreder; 

dets Nevndarmænd, tilligemed be tre fra Opdal, vare faaledes 51. UAltfaa var 

det famlede Antal Mevndarmænd paa Froftathing mr 485, forhen fun 400. 

Til Gulathinget ffulde der fendes- 12 fra Egdafylke, 30 fra Ryfylfe, 40. fra 

Hordafylke, 20 fra Sygnafylfe, 20 fra Firdafylfe, 12 fra Søndmøre, 4 fra 

Valdres, to fra Hallingdal, tre fra Setersdal, fire fra Otrudal, tilfammen 

117; forhen fendtes alene fra Kvftfylferne 146. Til Gidfivathing ffulde der 

efter den nye Lov fendes 4 fra Gudbrandsdalen nordenfor Ruften, 8 fra Gud- 

brandsdalen føndenfor Ruſten, fra Heinafylfe, Hadafylfe og Raumafylke hvert 

24, fra Øfterdbalen 2 nordenfor Aamvt, 4 føndenfor, tilfammen 90. Af det 

ubetydelige Antal fra Gudbrandsdalen og Øfterdalen i Forhold til det frørre 

fra be tre oprindelige Hovedfylfer ffulde man flutte, at ogfaa hine forft nu 

have faaet Adgang til at fende Thingmænd, men forhen, ligefom Valdres - 

m. m. i Gulathingslagen, og Naumsdal m. fl. i Jroftathingslagen, vare ude- 

lukkede derfra. 
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fted, og da hvilket: man feer fun, at de flefte Lovbøger- tale om VBor- 
garthing og Borgartbingsmænd, bvoraf man maa flutte, at Ibinget i 
Sarpsborg nu betragtedes fom Det fælles Hovedthing for Viten. Da 

vi ej befidde den ældre Eidfivatbingsfov, funne vi ikke med Sikkerhed 

vide, om Viten allerede tidligere, ffjønt den for Neften havde * verdslig 

Lot fælles med Oplandene, har været regnet fom en Afdeling for fig 

felv, med et eget Fallesthing, eller om den fendte Nævningsmænd til 

Eidſivathinget: det fidfte var vel å det mindfte længer tilbage det fædvanlige, 

men at Bifen dog ogſaa ftundom, i færegne FJilfælde, funde holde fær- 

ſtilt Sbing og vedtage færegne Love, derpaa have vi allerede fret Ex— 
empel i den ældre vifffe Gbriftenret, Der i flere Stykker afviger fra Den 

oplandføe, ffjønt man Dog tydeligt fan fee, at Srundbeftemmelferne ere De 

famme; ligeledes i De Forandringer i Den verdslige Lovgivning der be 

virfedes af den fovtyndige Berfe '). Det lan ogfan i Sagens Natur, 

at der i Viken, fom Kviftdiftrict, maatte indtreffe mange Filfælde, hvorom 

Der ej funde være Spørgsmaal i de fra Havet adffilte Oplande, og fom 

derfor gjorde færegne Beftemmelfer nødvendige. Paa hvilket Sted nu 

Vikens Indbyggere i faa Fald holdt deres færegne Fallesthing, angives 

ingenfteds: fandfynligviis var det Borg, men det forde dog ogſaa hænde, 

at Det nu og Da fan have været holdt paa et af De andre Fbingffeder, 

bror Kongerne plejede at byldes, og hvor Der vel ogſaa holdtes Fylkes— 

eller Halvfylkes-Thing, fornemmelig Haugene ved Funsberg (Hauga- 

tbing) for Veftfold, og Glvebaffen eller Baagaholmen (Elvetbing) for 

Søndre Ranafylke 2). Det lader endog til, at det fæles Ibing for 

hele Oſtlandet eller Sevslagen ftundom funde holdes paa Borgartbing i 

Stedet for paa Eidſiva-Thing, efterfom det heder i den for omtalte Net- 

terbod af 1224, hvorved Cardinal Nicolaus's Beftemmelfe om Gaver 

befræftedes, at der blev famtvyft paa Borgartbing med Kong Haakons 

og Biffop Nifolaus's, Lagmændenes, Lagrette8mændenes og Lagnauter- 

nes (Fbingforeningens Medlemmers) Naad, famt at Den føulde gjelde 

baade for Viten og Oplandene 3). Paa den anden Side feer man, at 

Sovbeftemmelfer alene for Bifen unde foreflaaes, og Derfor vel endøg 

vedtages, paa færffilte Fylkesthing: faaledes beder det i Begyndelfen af 

Den ovenfor nævnte Retterbod, fom Kong Magnus i Begyndeljen af fin Re- 

1) Se ovenfor I. S. 455. 

2) Hyldingsthingene for Vifen angives i Haafon Haafonføns Saga Cap. 28, 
jvfr. ovenfor HI. S. 589, at være Haugathing, Borgarthing, Stofnething i Vet- 

tahered, Hornborathing ved Hornbora, og Glvebaffe-Thing. 

3) Norges gl. Love I. S. 447, 448. 

Mund. Det norffe Folls Hiftorie. ny. 32 
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gjering lod udgaa om Aager m. m., at han havde talt herom ſaabel da 

han havde Thing ved Elven fom paa Haugatbing i Junsberg '). - Her 

ſynes altfaa Givetbinget at bave gjeldt for hele den oſtlige Deel å Vi— 
fen, Haugatbinget før heie Den veftlige. Man faar overhoved det Ind⸗ 

tryk, at Der berffede en vis Uregelmæsfighed i Vikens Ihingvæfen og 
dens Forhold til Oplandene i faa Henfeende: en Uregelmæsfighed, der 

maaffee havde fin førfte Grund i de tidligere Delinger mellem Kongerne, 

og ſom fiden forøgedes under Thronkrigenes Uroligheder. Men den 

fædvanlige Negel fynes dog i Tidens Lob at være bleven den, at Bore 

gartbinget ffulde betvagtes fom Foælesthing for hele Viten, og bevi lå 

dDer det Heller iffe til at Kong Magnus bar gjort nogen anden For- 

andring, end Den, Der opftod af den nye Organifation af Lagmands- 

Gmbedet, faaledes fom det ſtrax bherefter ffal vifes, men fom viftnok 
ble heel betydelig, maaſkee betydeligere end oprindelig tilfigtet *). 

Han fod ogſaa, fom vi i det følgende ville fee, Den nye Lov formeligt 
vedfage baade paa Borgartbing og Cidfivatbing 3), medens han derimod 

havde fadet fig Fuldmagten til at omarbejde Loven overdrage af Oplæn- 

dinger og Vikverjer under ect, altfaa rimeligviis paa et for hele Sebs— 

fagen fælles Gidfivatbing. 

Lagmændenes Embedsvirfjombed havde hidtil været ganſke uafbæn- 

gig af Thingene. Vi Dave feet, at Der ved Rigsmodet 1223 fremmødte 

ni Lagmænd, nemlig to fra Gulatbin —— fre fra Froſtathingslagen, 

to fra Oplandene og to fra Viken Y. Og paa det ſamme Rigsmode 

ytrede ogſaa Gunnar Grjonbak, at Kong Everre egentlig havde beſkikket 

ham til at ftifte Net mellem Kotkarle, ej mellem Storfolk 5), altfaa, 

fom vi allerede tidligere have paapeget,- til at udøve paa Kongens Vegne 

den umiddelbare Netsfliftning, fom Almuen var vant til at føge og ev 

1) Norges gå. Love I. S. 484. 

2) Andet fan man vanffeligt faa ud af Annalernes Did ved 1268: , Opfændin- 

gernes og Vikverjernes Lovbog lovtagen“. Det er allerede ovenfor viiſt, at her 

iffe figtes til dem endelige Vedtagelfe, om hvilken vi i Loven fely underrettes 

om at den foregif til forffjellig Tid og Sted, men fun til den foreløbige 

Fuldmagt. ” 

At Borgarihinget betragtesdeg fom det rette Fallesthingſted for Viken, naar 

der forſt var Tale om noget ſaadant, ſees baade deraf at Borgarthing hyp— 

pigſt nævnes I De vikjfe Qoybøger, famt fornemmelig af Overffriften til em 

Goder (Gap. 14 qv. i det ſtockh. fyl. BILL) hvor det heder :- „her Begynder 

Borgarthingslagen for alle vikverffe Mænd, Hvilfen Kong Magnus lod fkrive 

og fammenfætte i JED efter alle Bøger i Landet og gav ——— 

mændene Den”. 

2) Ge ovenf. HI. S. 654. 

5) Sammeſteds S. 657 

3 
— 
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holde hos Kongerne paa deres Rejſer om i Landet, men fom det bande 

blev vanfkeligere for Folfet at føge og for Kongerne at beførge efter- 

fom deres Nejfer bleve fjeldnere og Hofſkikkene tabte Deres gamle 

Simpelhed. For Thingenes Skyld kunde der gjerne have været ude 

nævnt faa mange Lagmænd, man fandt for godt, faa lange Lagmæn- 

dene intet andet havde at gjøre, end at give Orffurd, det vil fige 

i ethvert dem forebragt Filfælde at erklære bvad Loven bød, thi Dette 

feede bjemme hos Laqmanden felv, og ſtod iffe i mindfte Forbindelfe 

med Forbandlingerne til Ibings. Det faldt viftnok af fig felv, at Lag- 

mændene maatte være tilftede paa Ibinget, for at gaa til Haande med 

fine Naad, men nogen beftemt Autoritet udøvede de iffe Der. Den nye 

Lov Ényttede derimod Lagmændenes Functioner paa Det nøjefte til Thin— 

gene, idet Den forordnede, at Laqmændene ej alene ſkulde beftyre Thingenes 

Forhandlinger i Almindelighed, men ogſaa Deeltage med Lagretten i Sa- 

gernes Behandling. Et Lagtbing funde efter Denne Forandring ikke be- 

ftaa uden en Lagmand, og flere af Lagmandens vigtigfte Forretninger 

vare uadffillelige fra Thinget. Men ber møder nu den Vanftelig- 

bed, at der å hver Ibingførening vare mindjt tvende Lagmænd, medens 

Der fun var eet Thing. Beſynderligt not, afgiver Loven felv intet 

Vink til at oplvfe, hvorledes man indrettede fig med Henfyn bertil. 

Den taler fun om een Lagmand, og fones aldeles ikke at forudfætte, at 

begge Lagmænd endog- famtidigt vare tilftede paa Ibinget, end mindre 

at De fliftedes til at præfidere. Men bvis man da ffulde antage, at 

det f. Cr. paa Gulatbing fun var Lagqmanden i Den nordre Deel af 

Foreningen, fom havde med FIbinget at beftille, medens Lagmanden i 

Ryfylke intet Havde med Ddet at flaffe, maatte Følgen beraf være, at den 

- førftes Stilling ej alene var meget forffjellig fra den fidftes, men at han 
endog var Denne overordnet, forfaavidt han oftere funde fomme i Det Jilfælde, 

at ffulle revidere hans Orffurder, og indftille dem til Forandring. Dette 

var viftnof i og for fig felv iffe faa urimeligt; man funde endog tænke 

fig Den fornuftige Indretning, at naar een Lagmands Orffurd var ind- 

anfet til Forandring, var Det altid den anden, fom beftyrede Thinget. 

Men upeldiqviis giver. Loven felv ingen Anledning til at antage noget 

faadant; Lagmændene omtales faaledes, at man tydeligt fan ffjønne at 

De forudfættes ganffe fideørdnede?). Man maatte endog, efter Lovens 

1) F. Gr. i Thingfarebaalfens Gav. 9, 10, 11, 12, hvor der Handles om Stev- 

ninger til Lagmanden og Appell; der tales fun om ,Lagmanden" i Alminde- 

lighed, fom om der blot var een, uden at der f. Gr. i Gulathingsloven ta- 

les et Ord dm, enten det ev Laqmanden i Nordre Gulathingslagen eller Lag- 

manden i Nyfylfe fom menes. 

32 
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Udtryk, flutte, at der fun var een Laqmand i hver af de gamle Ibingz 

foreninger, derfom man iffe andenfteds fra vidfte, at Der netop paa -den 

Tid, Da Loven blev given, vare ligefan mange Lagmænd fom før, om 

ifte flere. Her fones altfaa Loven at være i Modfigelfe mod få felg. 

Da man nu ikke vel fan antage dette, maa man forklare den tilfynela- 

dende Modfigelfe derved, at Kong Magnus ved at give Beftemmelfen 
om Fpingmændege nærmeft Har haft Thingene i deres legislatoriffe el— 

fer fovfamtyffende Egenſkab for Øje, medens han, idet han tildeelte Lag- 

mændene deres udvidede Myndighed og knyttede dem faa nøje til Thin- 
gene, tun betragtede disfe i judiciel Henfeende, enten uden at gjøre fig 

vet fart Regnftab for De nys paapegede Collifionstifælde, eller, hvad 

man fnarere føulde formode, benholdende fig til en Praxis, fom maaftee 

allerede paa den Tid var bleven almindelig i Viten, nemlig at judicielle 
Lagthing funde holdes for mindre TFIbingdiftrifter, uden at umage 

Nevndarmændene til et fjernere Fællesthingfted, og med den Henfigt, 

at treffe lignende Foranftaltninger for De øvrige Dele af Landet, bvile 

fet ogfaa virkelig flete, fljønt iffe i hans Iid, faa at Lovbogen fra hans 

Haand endnu intet fom til at indebode derom. Thi for det førfte fin- 

der man i en af De vikffe Lovbøger, Der ikke ere yngre end forſte 

Fjerdedeel af det 14de MWarbundrede, altfaa itte ftort over 50 War yngre 

end Lovreformen felv, Gbriftendomsbaalfen at begynde med de Ord: 

dette er Begyndelſen til vor, Sfidutbingsmændenes, Lov" 1); medens 

- Der overalt i Fhingfarebaalfen, hvor Ibinget i De øvrige Haandfkrifter 

nævnes, og , Borgarthing” i De fleſte vitffe Lovdøger, fun i Alminde— 

figbed tales sm „Lagthinget;“ beraf feer man Da, at Der allerede om- 

fring 1320 gaves et eget Skidutbing, i Stien, for Grenafylke, med egen 

Lagmand, Lagrette og Nevndarmænd; og Da vi nu anden Steds finde 

en Lagmand i Skien omtalt allerede i 1294*), medens ingen faadan 

endnu nævnes i 1223, maa man velendog funne antage at Oprettelfen af 

Skiens Lagtbing eller Stidutbing omtrent falder ftrar før Udgangen af 
det 13de Aarhundrede. J andre Haandftrifter af vikſke Lovbøger finde 

vi „Skidan“ og, Stidutbing” indført med fenere Hænder, i en enkelt fo— 

refommer endog, og ffjønt med en fidig Haand, dog aabenbart efter en 

ældre Optegnelje, Mevningsmændenes Antal tilføjet, og Landffaberne, 

der ſkulde fende dem, nævnte, nemlig Havund, Grenland, Bamble, Skat— 

1) Dette er God. 362 fol. i den arnamagnæanffe Samling, ſtreven, efter Haan- 

den at dømme, aabenbart iffe femere end 1325, men fnarere før. 

2) Dipl. Norv. I. Nø, 82, 82. Ser nævnes Vige, Lagmand i Skidan. Vor. 
fam findes ingen Lagmand i Skidan nævnt; ved Nigsmødet 1223 var der 

ingen faadan. 
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landet (Fhelemarfen) og Numedal"). Paa famme Maade finder man 

tet offentligt Document, der udftedtes i 1322, Agvaldsnes Lagtbing i 

Ryfylke omtalt, med Lagmand, Lagrette8mænd, og Metsforbandlinger, 

og Det Den 22de Iuni, fan Dage efter Botolfsmesfe den 17de Juni, 

den Dag, da Legtbinget ifølge Den nyere Landslov frulde aabnes: med 

andre Ord, man erfarer at Agvaldsnes Lagtbing allerede i 1322, fun 

48 Aar efter den nye Gulatbingslovs Antagelſe, var et ligeſaa fuldftæn- 

Digt Lagtbing, fom Gulatbinget, og at Det, hvad end mere var, boldtes 

ganſke Jona famme FIid, faaledes at det endog var en Umulighed for de 

Der tilftedetværende Lagrettesmænd og Nebndarmand at være tilftede paa 

Gulatbing, fom Loven opvrindeligt bod ?). Dette Lagtbing er da fand- 

fonligviis opvettet, og Den gamle Gulatbingslag faaledes deelt i tvende, 

ved Rigets Deling mellem Kong Magnus's Gønner, faaledes fom 

Det i Det følgende ffal omtales. For det andet feer man, at der til 

famme Tid fom de øvrige Lagtbing, i De nærmefte Dage efter Botolfa- 

mesfe, afboldtes et Lagtbing for Haalogaland, paa Steig (Stegen), under 

Forfæde af en egen Laqmand; tilfældigviis bar man intet ældre Diplom, 

hvor Det omtales, end af 1404, men Den Omftændighed, at Haaloga- 

fand flet iffe nævnes i Ibingfare-Ordningen for Froftatbingsfoven, vi- 

fer, at Dette allerede paa Den Tid, den nye Lov blev given, betragtedes 

fom et eget Lagfotn 3); det er endog ikke faa ufandfynligt, at flere 
af de Loibøger, vi endnu have, hvor intet beftemt Lagtbing nævnes, 
figefaa gjerne funne bave været beftemte før GStegen, fom for Viten. 

Det er Derfor neppe nogen altfor vaff Slutning, naar man antager det 

fom viſt, at Der allerede før Udgangen af det 13de Warhundrede vare 

figefaa mange Lagthing, fom Der fandtes Lagmand, eller at altfaa den 

Jingenes Orden, fom fenere ben var Den beftaarnde med. Henfyn til 

Lagtbingene, og fom udtrykkeligt findes foreffreven i fidigere Lov-Affkrif- 

fer, allerede neppe 30 Aar efter Lovens Promulgation var fuldftændigt 

indtraadt. 

Men Da intet Lovbud Desangaaende fan paavifes, og der heller ifte findes 

Spor til at noget faadant er udgaaet fra Magnus, fan Denne Forandring af ham 

1) Saadanne Haandffrifter ere Cod. arnam. 305 fol., God. Cap. 14 qv. i det 

ſtockh. fol. Bibliothef, God. Gap. 15 qv. ſſteds. Tilfojelſen om Nevndar— 

meændene findes i God. 305: Af Havund 2 Mænd, af Grenland 4 Mænd, af 

Bamle 2, af hvert Preftegield i Sfatlandet 2, af Numeval 2; i God. Gap. 

14 ftod der oprindelig å Thingfarebaalf Cap. 1: paa Borgarthing. men det 

er fenere rettet til „i Skidan paa rette Thingſted“. 

?) Dipl. Norv. No. 168. Brevet er udftedt 28de Juni 1322. 

3) Dipl. Norv. I. Mo. 580. Brevet, udftedt pas Steige Laathing, er dateret 
23de Juni 1404. 
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fun være paatankt, ej tftandbragt. Den maatte dog betydeligt fremſkyndes der- 

ved, at Den nye Lov fatte een og famme Nabningsdag for alle Lagthing i Lan- 

det, nemlig Botolfsmesſe eller 17de Juni, faaledes fom det nys er omtalt. 

Thi forben havde Lagtbingene, fom vi paa et andet Sted have viift, været 

afholdte til forffjellige Fider om Sommeren, faaledes at Kongen kunde 

drage fra Det ene til Det andet, og thinge med de forfamlede Bønder 1). 

Men ved at fætte alle Thing til een Dag blev dette gjort umuligt, vg 
allerede dette maatte ganffe betage Ibingene deres Vegislatoriffe Cha— 

rafteer. — Naar Kongen ej perfonligt funde thinge med VBønderne om 

nye Lovforflag, kunde der heller iffe godt være Fale om visjes Anta— 

gelfe paa Ibingene. Han funde vel lade Fuldmægtige fremmøde paa 

fine Begne, men det ftred ligefuldt mod Sagens Natur, at Der til een 

og famme Tid føulde funne tbinges paa fire eller flere forffjellige Thing om 

een og famme Lob. Enhver fandan delvis Thingen og Vedtagen fired 

dDesuden mod den Eenhed i Lovgivningen, fom Kongen tilfigtede. Den 

famme Aarſag, Der i tidligere Dage, da hver 'Ibingforening virkelig 

havde fin egen Lov for fig felv, og vedtog Lovsforandringer for fig felv, 

gjorde Det utænfeligt, at disſe Lovsforandringer føulde funne omhandles og 

vedtages anderledes end under æet for hele Foreningen: den famme Aar 

fag gjorde det nu, efterat Landet havde faaet en enefte fælles Lov, og 

faaledes i Birfeligheden udgjorde en enefte Lov8-, om iffe Tbing-Fore- 

ning, lige faa utænfeligt, eller i det mindfte urimeligt, at Forflag til 
pderligere Lovsforandringer føulde funne behandles og vedtages anderle- 

des end paa Fallesmoder eller Fælestbing for det hele Land: Vi have 

feet, bvorledes Nodvendigheden af, under ect, at behandle og vedtage 

gjennemgribende Lovbeftemmelfjer, Der frulde gjelde for bele Riget, alle 

rede hundrede Aar før det Fidspunkt, hvortil vi her ere fomne, ty- 

delig føltes, og foranledigede Nigsmøder, Der fiden bleve hyppigere, 

endffjønt Lovgivningen i fig felv da endnu var forffjellig for de for- 

ffjellige Dele; faa meget fterfere maatte Denne Nodvendighed indlvfe, 

naar Der figefrem lagdes an paa, at Lovgivningen føulde være fælles. 

Denne tildeels ogſaa af Concordaterne med Kirfen fødende Praris, at 

1) Ge ovenfor II. S. 1002. Vi funne i Forbindelfe hermed nærmere henvife 

til S. 192 fag. i nærværende Bind, jvfr. Haafon Haafonsjøns Saga Cay. 

305, hvoraf det fremgaar, at Froftathinget holdtes moget efter Olafsvaketid 
(Hvor længe, ſiges iffe), altfaa i det mindfte itfe tidligere end Auguſt Maa- 

ned. — Gulathinget holdtes ved Petersmesje, 29de Juni; og da den nyere 

Givfivaloy, fom det i et enfelt Haandjfrift felv figes, vedtoges 6 Dage før 

Mariemesje fidere, altfan den September, fynes Gidfivathing at maatte 

have været afholdt paa denne Tid indtil hin Bedtagelfe felv flyttede Thing— 

tiden til Botolfmesfe, 17de Juni. 
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afbolde fælles Rigsmoder, naar vigtige Lovbeftemmelfer for Det hele 

- Mige feulde vedtages, maa allerede i Kong Haakons Tid have bidraget 

meget til, at gjøre Lagtbingenes lobſamtykkende Virfføombed til en blot 

og bar Formſag, faaledes at den fun indffrænkede fig til en forben af: 

talt, eller fom en Nodvendighed forudfat Acclamation til de allerede paa 

Nigsmødet fattede Beſtemmelſer. Under disfe Omftændighbeder fan Det 

iffe engang bave ligget i Kong Magnus's Fanfe eller Plan at gjenopvette 

Lagkhingenes dre Vedtagelfesret, Der nu fun vide medføre tufende 

Ulejligheder. Vi ville ftrar nedenfor fee, hvorledes ban endnu under 

Forbandlingerne om Den nye Lov afboldt tvende NRigsmøder, bvor flere 

af De vigtigffe nye Beftemmelfer, baade i den gejftlige og Den verdslige 

Net, bleve gjennemganede og vedtagne. Det berettes udtrykkeligt, at 

ban allerede i 1269, da han paa Froftatbing fit fig Fuldmagt overdra- 

qet til at give en ny verdslig Lov for Froftatbingslagen, ogfaa fit ved- 

taget, at Thinget herefter føulde boldes ved Botolfsmesfe; for De svrige 

Fpinglag vedtoges det vel under eet med den hele nye Lov *). Kong 
Magnus bar altfaa ved Ibing-Indretningen fun haft Thingenes dom— 

mende, ej Deres lovſamtykkende Virkſomhed for Øje; ban bar fun 

foreløbigt beholdt Fnddelingen i Lagſokn; eller, fljønt alene Gulathing, 

Froftatbing, Cidfivatbing og Borgarthing udtryffeligt nævnes i Lov- 

bøgerne, - fan det Dog være muligt, at ban iffe bar taget Dette faa 

nøje, men tun villet betegne , Det eller de flere Lagtbing, fom holdtes 

ide ber nævnte Fbingdiftricter;" thi naar Dder figes, at Lagtbinget 

for Gulatbinget ber ſkulde afholdes „paa Gule i rette Thingſted“, fan 

Dette ligefuldt bave fin Rigtigbed, om end Dette ſaakaldte Gulatbings Lag- 

tbing fun afboldtes før den nordlige Deel af Gulathinget; det famme 

fan figes om Gidfivatbing, forfaavidt Oplandene fik tvende Lagtbing. 

Vel feer man af Beftemntelferne om Ibingfarefæ, eller den Godtgjørelfe, 

Fpingmændene føulde nyde, at denne i Gulatbinget felv tiltager i For- 

bold til.-Fvlfets Afftand fra Gule, og I Cidfivalagen i Forbod til AF 

ftanden fra Gidsvold, hvorved tydeligt not Gul og Eidsvold betegnes 

fom Centralpunkterne *), men alt Dette fan være fleet, fordi man, 

1") 380 YAnnaler, ved 1269. Denne Vedtagelfe er vel Narfagen til, at der fenere, 

ved Slutningen af den nyere Landsfov, iffe nævnes nogen føregen Dag, da 
Froftathingsloven blev vedtagen. 

2) Nemlig i Gulathingslagen, af Egdafylke hver 10 Ører Sølv, af Nyfylfe 

hver 1 Mår. (8 Ører) fønden Fjorden (Buknefjorden) og 7 Ører norden 

Fjorden; af Søndhørdeland hver 5 Ører S, af Nordhørdeland 3 Ører S,, 

af de indre Diftricter hver 1 ME, af Sygnafylfe 5 Ører S. af GSøndfjord 6 

Ører S., af Nordfjord 7 Ører S., af Søndre Søndmøre 1 Mt., af Nordre 
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faa fænge Det iffe var nøjagtigt beftemt, hvor mange Lagſtole der føulde 

være, ikke godt funde indfade fig paa engang for alle at faftfætte den 

nye Lagfofn-Inddeling, og derfor heller gif ud fra den gamle fom den 

egentlig beftaaende. . Desuden, naar Ihingene, efter dDen nye Forandring, 

bavde tabt deres legislatoriffe Charakteer, og fun beholdt den judicielle, 

var Gpørgsmaalet om Deres flørre eller mindre Untal, eller den 

førre eller mindre Udftrækning af Deres tilliggende Dijtricter egentlig 

noget, fom nærmeft maatte fomme an paa Kongens Vilje og Evne 
til at befolde et flørre eller mindre Antal Saqmænd efter Ind— 

byggerne8 ẽeget Ønffe og VBefvemmelighed. — Nu var det aabenbart - 
befvemmeft for Ddisfe at have faa mange Lagtbing fom muligt; derved 

fparede man lange Rejſer, og funde desuden flippe med at udrede 

ringere Thingfarefe. Det var ftor Forffjel for FIndbyggerne i 

Gydafylfe, om de ſkulde udrufte Ihingmænd lige til Gulø, og om 

De der havde Sager at forhandle, paa egen Bekoſtning ſkulde drage 

derhen, eller om de funde flippe med at fende Thingmandene, og felv 

at drage til Agvaldsne8. Hvor mange Lagthing man faaledes føulde 

have, maatte altfaa for en ſtor Deel være afhængigt af Befvemme- 

figbed i Forbindelfe med Det forhaandenværende Forraad af duelige 
Subjecter til Lagmands-Gmbedet, famt Kongens Vilje og Evne til at 
tunne fiaffe Dem pasfende Underholdning. Thi endnu var iffe den 

ſaakaldte Lagmands-Told indført, om bvilfe vi i det følgende fomme 

- til at tale» og fom førft fan figes at have fuldftændigt beftemt og affluttet 

Lagmandens Embedsſtilling 1). Lagmanden befoldedes endnu fun af Kon- 
gen med en aarlig Indtægt af 15 Mir. Splv ?), og vi bave allerede 

fei, bvorfedes Kong Haafon Hanfonsføn eller maaffee endog bans Fa- 

Der paaberaabte fig Dette fom en Opofrelſe fra Kronens Side til Folkets 

Bedfte, Der 1 famme Forhold ogfaa burde paaffjønnes ved Defto frørre 

Villighed til at underkafte fig Laqmændene8 Dom. Det fan vel heller 
iffe betvivleg, at denne Betragtning i en væfentlig Grad maa have bi- 
draget til at ffaffe Lagmands-Inftitutionen Yndeft og Indgang hos Den ſtore 

Masje af Foltet, hvis Øjne umuligt funde være faa vopladte til at 

ffjønne den Iilvert, Kongemagten Derved fif, og fom fun følte fig Kon- 
gen førbunden, fordi ban af fin: egne Kronindtægter lønnede Embeds— 

mænd, Der til enhver Tid unde ſkaffe Bønderne det Slag NMetsaf- 

10 Ører; i Gidfivaloven, fra nordre Gudbrandsdalen og nordre Øfterdalen 

6 Ører, fra føndre Gudbrandsdalen og Øfterdalen 4 Ører, fra Heinafylke 

og Hadafylfe 3 Ører, fra Naumafylfe 2 Ører. 

1) Ge Norges gå. Love I. S. 7. 

?) Dette fres af Retterboden af 1308, fjteds, S. 77. 
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gjørelfe, fom de tidligere blot kunde føge Hos Kongen ſelv paa hans 
Gjennemreifer, og fom Derfor de Egne for det meſte maatte und- 

pære, Der fjelden eller aldrig plejede at beføges af Kongen. Hvad File 

værelfen af duelige Subjecter til Lagmands-Gmbederne angaar, da torde 

Det vel i Førftningen, ftrar efter Den nye Lovs Publication, have fin 

Vanftelighed at finde dem i betydeligt Antal, thi den nve Lov med de 

Devi udtalte, fra mangt og meget i den tidligere Lovgivning faa forſkjel— 

lige Principer, fordrede et eget Studium, og Det torde vel maaffee ifær 

have foftet Dem, der nu engang ved langvarig Praxis havde vant fig til 

De gamle Nets-Grundfætninger, betydeligt Hovedbrud at fætte fig ind i 
det Nye, tfær naar De vare uituderede Folk. Thi den nye Lovbog 

maatte fæfes og ftuderes; De nye, ſtreyne Netsregler ffulde nu tvinges 

ind i Bevidftbeden i Stedet for de gamle, Der ved mange Aarhundreders 

Vane havde befæftet fig i Hufommelfen; jo faftere de gamle fad, defto 

vanffeligere maatte Det være at tilegne fig det nye før Den, Der ikke felv 

førftod at læfe med Lethed eller var vant til id igt at have Lovbogen ved 

Haanden. - Det var ej alene nødvendigt for en Lagmand efter den nye Lovs 

Indførelfe at funne læfe og førive, han maatte vel endog have et Slags 

juridiſt Dannelfe for at funne fupplere Lovens Mangler, fom ovenfor 

omtalt, medens man bevimod tidligere, i Den traditionelle Nets Periode, 

funde være en dygtig Lovfyndig, og vel endog meget forfvarligt foreftaa 

Lagmands-Embedet, om man end iffe engang var fynderligt øvet i Læsning og 
Strivning.  Hertil fom nu ogſaa den Betydning, Kirferetten i de fenejte 

Jider, efter De bierardifte Forhold Udvitling, havde faaet, medens den 

i ældre Tider ej havde fort at betyde; Der var nu en Mængde Spørga- 

maal, endog vedkommende verdslige Forhold, bvort den mere eller mindre 

greb ind, ej at tale om at Lagmændene, faa fænge Grændfen mellem den 

civile og gejjtlige Jurisdiction endnu et var nøjere Dragen, end Den paa 

Denne Tid var, oftere funde faa Sager at afgjøre, Der maaffee nærmere 

pedfom Den canoniffe, end den civile Net. Lagmanden maatte faaledes 

ganffe vijt befidde nogen Indfigt i Den førfte. Alle disfe Omftæn- 

Digbeder, Der paa Den ene Side gjorde det vanffeligen at finde Duelige 

- Lagmandsjubjecter, bvilfe nu virfelig maatte være lærde Folk, gjorde paa 

Den anden Side Lagmands-Embedet i fin nye Organifation des mere 

nødbendigt, fiden ej fænger Hver og Gen kunde dømme. Dertil udfræ- 

vedes nu Mænd, fom havde gjort Netsvæfenet til Gjenftand for ſarſkilt 

Studium; Lovkyndighed tilftrækkelig til at beftyre dømmende Embeder og 
fede Lagrettens Forhandlinger erhvervedes iffe Inger ved blot Praris 

eller Iradition, fom Hidtil. Her i Norge tog Culturens og GStatsvæ- 

fenet8 Udvifling Den famme Retning, fom andenfteds i Europa, for faa vidt 

Netsvæfenet blev for indviflet og omfattende til at Retskyndigheden funde 
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blive hver Mands Sag, medens der dannede fig en egen Stand af virkelige 3 

NRetslærde, af hvem man ej alene førdrede Indfigt i Fædrenelandeta eie. 

vile Net, men far megen Kundffab til Kirferetten fom var nødvendigt 

til at forebygge Gollifioner og vel ogſaa i paakommende Fvifttilfælde 

fempe Afgjorelſen af verdslige Spørgåmaal efter De firkelige Loves i det 

Hele taget mere bumane AWand. Føler man fig nu end fra et vif 

Standpunkt friftet til at betfage, at Retskyndigheden faaledes ikke fæn- 

ger blev hele Folkets, men fun en enkelt StandS Sag, vg Derted Paa 

en vis Maade flyttet fra felve Foltelivet til Studereftuen, faa fan det 

dog heller iffe negtes, at Net var en Forandring, fom den tiltagende 

Ophysning og Overgangen fra en viftnok mere primitiv og fimpel, men 

Derfor ogfaa i fig felv mere vaa og barbariff til en mere eiviliferet og 

forfinet, men Derfor ogfaa mere indviklet Samfundstilftand medførte, og 

før faa vidt var Den altfaa et tydeligt Tegn paa at Norge ikke ſtod 

tilbage i Den almindelige eucopæiffe Cultur-Gang, men var berørt af 

den famme Fremffridts-Aand, der gjorde fig gjeldende hos de meft 

civiliferede europæiffe Nationer. Den gamle, primitive germaniffe Lov- 

givning og Netsforfatning, bvor folkelig den end unde være, pasfede 

egentlig fun til de ældre Fejde-Fider, hvor Staten ſtrengt taget Fun udgjorde 
en Samling af indbyrdes uafbængige Familieftater, blandt hvilke en 

pverfte Statsmyndigbed fun fvagt gjorde fig gjeldende, og hvor faaledes 

affe indbyrdes Sammenftød mere eller mindre vtrede fig i Form af Fej- 

der. Et ordnet Statsvæfen, hvor Fred og No indenlands dannede Ho- 

vedprincipet, og bvor Vrivatinteresferne aldeles underordnedes Stats— 

myndigbeden, fordrede en faadan Mangfodigbed af nye Drivhjul, og en 

faa forffjellig Ordning af de enkelte Samfundsmedlemmers indbyrdes 

Gtilling, at det ikke [ænger var hvilken fom belft Mand af Folfet mu- 
ligt, uden færeget Studium, at erhverve den tilbørlige Overfigt Derover. 

Kan dette betragtes fom et Onde, da var Det Dog faa undffilleligt for— 

bundet med De mange Goder, en bedre ordnet Statsflif bragte, at man 

ej fan beflage Folfet med Forandringen, og bele Europa Hiftorie i de 

følgende Aarhundreder vifer netop, hvorledes Overgangen fra den ældre 

Middelalders primitive Foltefribed eller Fejdetilftand til de nvefte Ii . 

dDers fyftematifte Gonftitutioner gif gjennem Folte-Umvyndighbed og Ne- 
gjevings-Abfolutisme. Dette, med fine lettere overffuelige Former, Dan- 

nede Skolen, bvori Folfene opfærtes; da Folkene bavde lært, hvad der 

var nødvendigt, og fuldftændigt vænnet fig til at underordne fig Stats- 

mvndigheden i bvilfen fom belft Form, indtvandte den Tid, hvor de felv 

funde fræve fin Deel Deraf. —* 
Sammenligningen mellem de Beſtemmelſer, der foreſkrive Lagman— 

dens Forhold til Lagthinget, i Den islandſke Lovbog, der her maa 
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pære ordlydende med bvad Der allerede fandtes i Udkaſtet til den for— 

andrede norffe Lov, og De famme Beftemmelfer, faaledes fom de findes 

videre og nøjagtigere udførte i Den nye norffe Lovbog af 1274, vifer 

ellers tydeligt, bvorledes det i Førftningen enten ikke har ligget i Pla- 

nen, eller Kongen endnu iffe har fundet Det vaadeligt, at tillægge Lag- 

manden faa ſtor og overvejende Myndighed ved Siden af Lagrettesmæn- 

Dene, fom den der ved den endelige Lov blev ham til Deel 1). Der nævneg 

endnu fun Lagrette8mændene fom de egentlige Dommere, og der tales 

intet om Dere8 Incompetence til at forandre Laqmandens Orſkurd *). Lag— 

manden er her endnu fun fedende og raadgivende. Forſt under De paa- 

følgende NRaadflaqninger og Forhandlinger Dar altſaa Lagmandsembedet 

fanet den ovenfor flildrede Organifation. 

Under disſe Omftændigheder, da Lagmandsembedet i fin nye, ude 

pidede Sfiffelfe endnu faa at fige fun var i fin Barndom, og det hel- 

fer iffe var 04 nøje beftemt, bvor mange fafte Lagqmandsembeder Ver 

ftulde være, bliver det fan meget mere forflarligt og let begribeligt, hvorfor 

Der i felve Loven iffe nævnes noget om nye Ibingfteder, men at der 

med Undtagelſe af Vifens fun er Tale om de gamle, uagtet Der paa 

den Tid, da Loven forberedtes, allerede var flere Laqmænd end der var 

ældre Lagfotn. Den endelige Organifation heraf, fom overhoved Iverkfættel- 

fen endog af flere vigtige Bud, der allerede findes optagne i Loven, tilhører 

viftnof, fom Det i det følgende ffal vifes, Gjæringsperioden ftrar efter Kong 

Magnus”3 Tid. Man fan ikke egentlig fige at Det var denne Lagfotnenes De- 

fing, Der betog Lagtbingene deres gamle Betydning og fværfede Folkets Inter- 
esfe før Dem. De tabte deres Betydning i legislatorift Henfeende, det er vift 

nof, og De med førmelige Truſler fedfagede Bud, bvormed vi i det følgende 

fee Kongerne at tilbolde Foltet, ej at forfømme Lagtbingene 3), wvifer 

ogfaa, at FInteresfen for disfe var tabt: men dette var iffe en Følge 

af Delingen, fun af Maaden, bvorpaa de legislatoriffe Anliggender for- 

handledes, og Denne Forhandlingsmaade, det vil fige Den blotte Bekraf— 

tele af Det allerede vedtagne uden Debat, var igjen en Følge af Cen- 

hedsprincipet, Der faavidt muligt maatte føge at forbindre al Separa- 

tisme i Lovgivning, ligefom det og maa indrømmes, at Thingenes bele 

1) Dette fan man iffe bettagte fom nogen færegen Gftergivenhed eller Skaan— 

ſomhed mod Jslænderne, tht i den femere isl. Lovbog af 1280, Faldet Jons- 

Bogen, findes VBeftemmelferne om Lagmanden Ord til andet fom i Kong 

Magnus's Landslov. Det er aubenbart, at Loveonceptet, Der Fnyttedes til 

den øldre islandffe Lovbog, iffe har haft Beftemmelferne anderledes udførte, 

end de findes i denne, og at de her ere enslykende optagne fra hiint. 

2) Sfr. f. Gr. Jarnf. Gap. 3, 5, med N. Landslov I. 3, 6, 7, 11. 

3) Se N. gl. Love I. S. 313. 
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Organifation i legislatoriſt Henfeende nu var forældet, og ej pasfede til 

de Fidsforhbold, hvori man paa Magnus'8 Tid befandt fig. Dette var 

Parlementernes eller Rigsmodernes Tid, hvor Høvdingerne vare Fol- 

kets felvffrevne Nepræfentanter ligeſom VPrælaterne Kirfens, men hvortil 

Dog endnu I Norge flere af De faafaldte bedfte eller vifefte Mænd, der 

iffe egentlig horte til Høvdingeklasfen, udvalgtes for De forftjellige 
Gane af Landet, og hvor der formefigt debatteredes om de offeritlige An— 

liggender, farledes fom vi allerede have feet ved Det ftore pe i 

Bergen 1225. 

Hvor mange ſarſkilte Lagtbing Der ovrettedes i Den en 

Generation efter Magnus's Levetid, vides iffe med Vished. Vi 

erfare fun, at Lagſoknenes Antal omfider ſteeg til tolv, hvorved dog 

er at merke, at en af disfe var SteigartbingetS, for Haalogaland, og 

en anden for Jemteland, bvilfe tvende tidligere iffe ſtrengt taget Funne 

figes at være flilte fra Froftatbinget. Hertil fommer og, at alles 

rede ted den Meform af VBjarføretten eller Bylovene, Dder ogſaa 
føyldes Kong Maqnus, og fom vi nedenfor fomme til at omtale, 

fit de fire førnemfte Byer, Nidaros, Bergen, Oslo og Tunsberg, egne 

Ragtbing, og faavel Oslo fom Funsberg egne Lagmænd, der tillige fit 
Furisdiction over Landdiftrifterne, biin over Follo, denne over Veſtfold. 

De nye Lagfokn, fom fjendes, vare Agvaldsnes Lagfokn, der indbefattede den 

fydlige Deel af Gulatbingslager, for faa vidt iffe allerede firar et eget 

Lagthing oprettedes paa Nidarnes (Nedenes) for Agder; Stiduthings 

Lagſokn, der indbefattede Grenafylke; Oplandenes Lagfotn, (nordre 

Deel af Eidfivalagen), Eidsvods eller det egentlige Cidfivatbings Lag- 
fotn (den føndre Deel af Oplandene), Borgarthings Lagfotn, og det 
egentlige Vikens, eller Ranafyltes Lagfotn. Der er, fom oven berørt, al 

Rimelighed for, at den ber ſkildrede Tingenes Orden allerede var i fuld 

Gang iffe længe efter Kong Magnus's Død 1). 

I KLedings-Præftationen gjorde Kong Magnus ved de nye Beſtem— 

melfer, der indførtes i Utfarebaalfen, en tidsmæsfig og gjennemgvibende 
Forandring, idet den, fra at være reent perfonlig, fom hidtil, nu blep 

reel. Forben rettede Den fig nemlig efter Mandtal, og dens Storrelſe 

beftemtes bvert Aar paa Mandtalsthing: nu, beed det i Loven, fiulde 

den beftemmes efter Fevned (Liqning), bvilfen Jevned føulde vette fig 

efter JordegodS og Formue, hvorved endog, for faa vidt man var 

Kjøbftedsboer, Lejeindtægt of Gaarde og Handelsfortjenefte ffulde fomme 

1) Se Noten til Ghr. de 4508 Norffe Lovbog, udg. af Hallager og Brandt, 

Thingfarebaalk 24. . 
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med å Beregningen 1). Forandringen var tidsmæsfig, fordi, fom det 

allerede ovenfor er viiſt, Ledingen felv forlængft var gaaet over til at 

pære en regelmasſig Skat, idet virkelige Ledingstropper nu fun fjelden op- 

bodes, da de ej Længer fvarede til Tidens Fordringer, og fpillede en Daarlig 

Rolle ved Siden af de øvede Huustropper: Kongerne fandt derfor bedft 

fin Regning ved at benytte Disfe og lade fine Ombudsmænd oppebære 

vert Aar fun de til Udruftning af halv Amenning foreffrevne Udredfler 

in natura fom en Skatte-Afgift. Men da alle de ældre Beftemmelfer 2) 

om denne Sag vare affattede med ftadigt Henfyn til Præftationens per— 

fonlige Natur, var Det faaledes nødvendigt, ganffe, og i Bund og Grund, 

at forandre dem, bvilfet altfaa ffede paa den oven nævnte Maade. Dette 

bindrede iffe at de VBeftemmelfer, Der gjaldt for Skibes Opbyggelfe, 

Vedligeholdelfe og Udruftning i Skibrederne lige fuldt funde blive ftanende, 

for det Filfælde, at perfonlig Leding virkelig blev opsudt 3); men Led 

ingen8 Charafter af Sfat var nu bleven Det værentlige, bvilket og— 

faa bedſt fres Deraf, at Utfarebaalfens førfte Capitel udtrykkelig indehol— 

Der den Bejtemmelfe, at bvor Leding udredes, ffal Kongen ikke være ber 

rettiget til at paalægge nogen almindelig Jod (d. e. Sfat), Gaver, 

Veitfler, Heſtefoder eller Vedbugfter *). Her træder Ledingen ganføe i 

Rakke med almindelige Skatter. En Tilnarmelſe til Dette Princip inde- 

holdes unegteligt, fom vi allerede ovenfor bave paapeget, i Den tidligere 

Beftemmelfe om Audner eller Ødegaarde, vedtagen paa Froftatbing enten ved 

Kong Haafon Haafonsføns eller Kong Haafon Sverresføns Foranftaltning, 

at den, Der har en Audn, hvor ban baade fan faa og flaa, er pligtig at 

udrede Leding, thi uagtet Proæftationen fremdeles beregnes efter Mandtal, 

udredes Den Dog med Henfyn til Den nye Gaard *). I Magnus”$ 

Landslov beftemtes Det udtryffeligt, at naar en Plads opryddedes i Al— 

menning, ſkulde Rydning8manden nyde den i tre Mar frit for al Leding og 

Landſkyld. Dette fynes at vife, at Ledingen og Landſkylden, hvad der ogfaa 

i og for fig er vimeligt, overalt frode i det famme Forhold til binanden, 

faa at man, naav man fjendte Den ene, funde regne fig til Den anden. 

1) Nyere Ldsl. TI. Gap. 6, 7. 

2) Ge ovenfor II. S. 1058. 

3) Nyere Landsl. II. Gap. 314. 

2) Ligeledes ſees VBeftemmelfen om Nedeffyds for Kongen, der aller førft ov- 

ført blandt de ældfte Artifler i Indl. til den ældre Froftathingslov Cap. 19, 

og maaffee hirrører fra Kong Haafon Sverresføn, at være indført i Utfarebaal- 

fen Gap. 15 fom det meft pasfende Sted. Saa og indtager den faafaldte 
Thegnffylda (Underfaatternes Lydighedsz og GSfatte-Vligter) famme Plads 

i den nyere isl. Lov, fom Udfarebaalfen i den norffe. 

5) Ge ovenfor S. 115, 116. 
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Allerede fænge før havde man i hele Gulatbingslagen brugt Benævnel- 

fen , Maanadarmat”, d. e. Den Qvantitet af Smør, der ifølge Utfare- 

baalten ſkulde udredes til enhver Hamle (Aarebaand) i en Maaned, og 

ſom paa det nærmefte frarede til en Løb Smør, til Eenheden ved Land- 

ffyldsberegning, faaledes at en Gaard fagdes at udgjøre faa og fan mange 

Maanadarmater8 Book: dette funde ved førfte Øjekaft fynes at antyde 
Ledingens, iffe Landffyldens GStørrelfe, derfom man ej vidfte, at Ledin- 

gen fun var perfonlig indtil Kong Magnus's Lovreform. I de 

øvrige Lagfofn brugte man beller iffe denne Maade at angive Ma- 
trikulſtyſden paa); i Froftatbingslagen vegnedes Ddeels efter Marke 

boot, Oresbool m.m. deels efter „Spanslejer“, Dels efter Better”, paa 

Oplandene deels efter Marfebool, Oresbool m. m. deels efter Saald og 

Heffælder (halve Saald) famt Span Smør, i Viten efter Markebool med 

Underafdelinger. - Man fan faaledes for det mefte af den blotte Angi- 

velje af en Gaards Matritulffyd i «dre Breve fee, om denne er belige 

gende i Gulatbingskagen eller ej. Hvorledes man nu Ved virfelige Ud— 

bud å Krigstilfælde bar fig ad med at beftemme Antallet af de Folt, 

der flulde ftilles, figes ej udtrykfeligt; men det forftod fig af fig 

felv, at Dette nu vettede fig efter Maturalpræftationernes Størrelfe, å 

Stedet for at disfe tidligere vettede fig efter Perfonernes Antal, og Da 

Naturalpræftationerne igjen rettede fig væfentligft efter Jordegodfets Stør- 

velje, maatte det fnart fomme dertil, at famtlige Gaarde i enbver Skib— 

rede inddeeltes i mindre Grupper eller Grannlag, af hvilke hvert ftillede og 

udruftede fin Mand. Denne Inddeling blev endog meget gængfe i hele Den 

fydøftlige Deel af Viten, hvor man nu feer at enhver Stibrede beftod af 

visfe faafaldte Lider 2), og enhver Lide af visje Gaarde, medens tidli- 

gere en Lide, d. e: hvad der flillede een Mand (Lidsmand) i Leding, 

afene fan have betegnet en vis Deel af Folketallet. Om denne Benæt- 

nelfe elfer Inddeling end ikke var brugelig i de andre Egne af Landet, 

maatte den Dog factift være til. J Oplandene og de pvrige fra Søen 

1) I Dipl. Norv. 1. No. 95 findes vel Gaarden Throndthveit fydligt i Nisſe— 

val i Thelemarfen anfat til Skyld efter Maauadarmater, men dette er allerede 

paa Grændfen af Agder, ved et til Agder førende Vasdrag, og blandt en 

Befolfning, der, efter Stedsnavnenes Form at dømme, var eens med den i 

Agder: dette forflarer faaledes at af ben ellers iffe i Thelemarfen 

Brugelige Beregningsmaade af Skylden. I Thelemarfen finder man derimod 

ftundom en VBifumat (Ugemadportion) feigt til Sy bed men her 

fan man ej have haft Ledingen for Øje. 

2) Om Lider og Lidegjeld er der allerede ovenfor talt IM. S. 308, 374. Den 

omftændeligfte Beffed om Lide-Jnddelingen faar man af to Bree af 15de og 

17de Mart 1344, hvor Liderne i Skjæbergs og Idde Skibreder opregnes, og 

hvor man feer, at Skjabergs Skibr. indbefattede 43 Lider (Thorps, Hafs- 
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afſondrede Egne, der ej horte til Skibrede-Inddelingen, og hvor ikke Led— 

ing præfteredes, maatte man med Henſyn til Afgiften indrette fig paa 

en anden Maade. Da vi desværre iffe fænger have Den ældre Sevslov, 

vide vi heller iffe, hvilfen Præftation her tidligere trandte i Stedet for Led— 

ingen, men -mea alene flutte at Det aldgamle Nevgilde eller Den perfonlige 

Skat her fremdeles vedbleb, Da den ej fan være bleven ombyttet med Lede 

ingen, figefom i Gtibrede-Diftvicterne. Den nyere Landslov indeholder, 

befynderligt not, belter iffe nogen udtrykkelig Forftrift om Denne Sag; 
man féufde i de Lovbøger, Der vare beftemte for Cidfivalagen eller Ope 

fandene, have ventet em ganffe anden Utfarebaalf, end Den for Gula- og 

Froftatbinget, hvis VBeftemmelfer om Stibreder, Skibes Udruftning og 

Bemanding umuligt kunde pasfe for FIndlandsdiftricter; men tvertimod 

er Genbedsprincipet faaledes overholdt, at felv disſe Od til andet have 

De famme Artikler, der ber maatte være aldeles overflødige. Dog ſynes 

den nys anførte Refervation, Der er indtagen i Baalkens førfte Capitel, 

at Kongen i de Diftricter, hvor Leding prærteres, ej maa paalægge al 
mindelige Statte m. m., at indebolde et Slag Vinf om, bvorfedes man 

i Indlandsdiftricterne bar fig ad; thi Da Leding ber ikke præfteredes, 

maatte Kongen følgelig ber være berettiget til at fordre flige almindelige 

Skatter, Gaver, Veitfler, Heftefoder, Vedbugfter m. m., faaledes fom det 

ved Overeensfomft eller Omrequlering af den gamle Nevgilde-Ufgift til 

Grundffat maatte beftemmes. Noget faadant ſees ogſaa at have fundet Sted, 

idet man finder, at Kronen herefter af Indlandsdiftricterne voppebar en 

aarlig Sfat, fadet Vis-Ore, Der ſaagodtſom i intet ſynes at Dave været 

forffjellig fra Ledingen, undtagen i Navnet 1). 

lunds, fo Byrgens, Klavaftads, Navaftads, Bergs, Bjarnaſtads, Arnvidsruds, 

Fjells, Veftergaards, Setre, Bude, Ihveite, Øftre Vifer, Veftre Viker, Skjø- 

berga, to Fors, Haga, Jarleive, Flatbergs, Bjaar, Naaleims, Solbergs, But- 
Hornes, Grlend-Hornes, Lofts-Horneé, Gunnarsthorps, to Mykledals, Litle- 
dals, Brandsthorps, to Talabergs, Helluthorpa, Odsruds, Dlafsengs, Stød- 
uls, Ausengs, Nujtbø), og Idde Skibr. 40 Lider og 4 Halvliver (Kirfebø, 
Svinnungsbø, Berbø, Bergſtigs, Aurs, Lunde, Live, Heide, Bø, Klepyer, 
$Hops, Berga, Riishage, Øftre Dvs, VBjarnaftads, Dals Halvlide, Straums- 

Lunde, Namundebø, Thorebø, Vandine, AUfafe, Nordbø, Radar, Medbø, Oſtrebo, 

Kornjetre, Rodke, Strander, Strander Halvlide, Thorps, Aas, Valler, Linde 

marfer, fo Braudens, Tovethorpa, Kaaregaards, Verge, Svartsgaards, Remni— 

nis, Loftsbø, Veftre-Oos). Man feer heraf at det Antal Folk, huer af disfe 

fo Gfibreder ffulde præftere, var omfring 40, og hvert Skib vel faaledes, 

fom det og for Vifen var beftemt, en Tyveſesſe. 

Visøren nævnes aller førft i den Formular til Sysfelmandens NReversbrey, 
fom blev foreffreven paa Modet i Tunsberg 1273, og optagen i Hirvffraa, 
Gap. 36, fe nedenfor. Her er fun ale om Sysfelmændene i Oplandene og 
Vifen, og dette var ogfaa væfentligft de Diftricter, fra hvilfe Visøre hdedes. Man - 
feer faaledes af Dipl. Norv. I. No. 539, hvorledes der i 1394 var Fale om 

- 
— 
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Det var imidlertid unegteligt, at ved denne Forandring antog det 
frie Odelsgods paa en vis Maade Charakteren af afgiftpligtigt Krongods, 
og for de meft frifindede Mænd maatte den vel derfor neppe være beha— 

gelig. Gnd mere maatte den vakke YEngftelfe hos Gejftlighedens 

dDyberefeende Medlemmer, thi da dens Hidtil nydte Ledingsfrihed tun lød 

paa Perfoner, fordi Ledingen felv var en perfonlig Præftation, vilde 

denne Frihed, ved Præftationens Overgang fra perfonlig til- reel, i Bir- 

keligheden ophore, og alt firfeligt Gods blive flatffyldigt under Kronen 

figefaavel fom det verdslige, hvilket fired ligefrem mod de forlangſt 

anerfjendte og berffende Principer om Kirfens Immunitet. Vi ville 

ogfaa fee at Dette Punkt pjebliffelig vakte den nidfjære Erfebiftop Jons 
Uvilje faafnart ban erfarede Forandringen, og at Det Å Forbindelfe med 

GSpørgsmaalet om Udjftræfningen af Lagmændenes Furisdiction vakte 

alvorlige Iviftigheder, Da de nye Lovbud begyndte at træde i Kraft. 

Med Henfyn til Ddelsvæfenet gjorde Den nye Lov den vigtige 
Forandring i Hevd8- og Præffriptionstiden, at i Stedet for at Denne tide 

ligere iffe bavde noget beftemt Marimum, efterfom det fun var foreffre- 

pet, at Den Ford blev en Mands Odel, der uafbrudt havde tilhørt hans 

tre nærmefte Forfædre '), og nu ved Arv var fommen til bam, fafte 

at fræve Bisøre af Gudbrandsdalen, af Brevet ffteds No. 214 er der Fale 

om Gysfelen i Veftte Bergheim, Lomedal og Margretedal, med Visøre, Le- 

ding m. m., her er det tydeligt, at Ledingen fom fra Bergheim fom nærmere 

Soen, Visøren derimod af Indlandsdiftricterne Lomedal og Margretedal 

(Maridal). Af Claus Gjordsføns Optegnelfer om danffe og norffe Len fra e. 

1524, ny) Danffe Mag. VI. S. 324, 325, erfarer man at VBisøre ydedes, 

foruden af Oplandene, ogfan af Afershered og Øftre-Bergheim, det vil fige' 

netop af Maridal og Lomedal; derhos fvaredes af Afershered og Bergheim 

aarlig Sfat, neml. 36 Tdr. Hefteforn, foruden Ved og Høns; her have vi 

altfaa et Grempel paa ,Heftefoder” og „Vedhugſt“ famt ,, Gaver”, der, aabenbart 

for de famme Diftricter af Afershered og Bergheimshered, der ydede Visøre, 

var gaaet over til at blive en ,aarlig Skat“. Da vi ligeledeg finde Hadding- 

dal, der ogfaa hørte til Fndlandsdiftvicterne, her opført blandt dem, der fva- 

rede aarlig Skat (73 Defer Skind, 29 f. 2 Hvid) maa det ved GSfatteregule- 

ringen i Haddingdal være blevet fluttet en Overeensfomft øm at VBisøren frulde 
erlægges i Sfind og det fynes at være bleven Falebrug, at bruge Benævnelfen 

„Skat“, naar Afgiften iffe erlagdes væfentligft i Penge, men in natura. Ellers 

ſees det af en Notits om Mængden af det Folfeantal, der ved Leding funde op- 

bydes fra Norge, at „Visore“ ydedes fra , Oplandene og Jemteland”, Mere 

herom i det følgende. ; 

2) Gaaledes i Froftathingal. XI. 4. Udtrykket i Gulathingsloven Gap. 260: 
ser ave hever ava leift* er fiffert Gfrivfejl i Stedet for ,,er åe hever 

ava leift*t, d. e. fom Oldefader (nemlig til nærværende Befidder) har efter- 

fadt Farfaderen, med andre Ord, fom allerede Befidderens Oldefader havde 

erhvervet. Thi Udtryffet , fom Farfader har efterladt Farfader” giver egent- 

lig ingen Mening. Ved nogen Tvang funde det maaſtee forflares faaledes 
fom om ave paa førfte Sted betegnede ave til den ave, efter hvem igjen 
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fættes Der i den nye Baal om Landabrigde ved Siden af denne ældre 

Regel, at naar en Jord havde ligget under den famme Wttlegg 60 Aar 

eller derover, blev den Vefidderens Odel. GSaaledes ffulde nu Hevds-Fiden 

være indtraadt for Befidderens, Præffriptionstiden for den tidligere Ej— 

ers-Mtt, ved Det fuldendte 60de Aar, uanfeet om Den nærværende Gjer 

endnu iffe ſtammede i fjerde Led fra Kjøberen. - Derimod var Der intet 

i Vejen for at Hevden og Præffriptionen indtraadte tidligere, naar Le— 

dene I Atten havde afloſt hinanden faa burtigt, at fjerde Led var nadet 

førend De 60 Mar var omme. Ligeſaa indtraadte faavel Præffription 
for Den ene Part fom Hevd for den anden allerede naar den perivdtfte Thing— 

fysning af Ovelsret og Pengemangel, fom Loven foreffrev, een Gang blev 

undladt; og Den Tid af tyve Aar, fom den ældre Lovgivning fajtfatte, at 

Der føulde gaa ben mellem bver Lysning, forfortedes til det Halve eller 

fi Aar. Naar altſaa Ovdefsmanden fød det 10de Aar efter Salget gaa ben 

uden at lyſe, havde han faaledes allerede da, ved disſe ti Wars Forlob, 

tabt fin Odelsret, og ligefaa, naar han eller bans Defrendenter, efterat 

have lyſt een eller flere Gange, lod de næfte ti Aar gaa hen uden Lys— 

ning. Det forftaar fig ellers af fig felv, on Det end iffe var tydeligt 

udtalt, at Lysningen ej funde vedligebolde Odelsretten længer end bhine 

60 War; naar disſe vare omme, uden at Godfet virkelig var blevet 

indløft, blev det uigjenfaldeligt den nye Mts Odel'). Paa denne 

Maade ver altfan Hevds- og Præffriptionstiden i Det Hele taget væfente 

figt forfortet. Man maa regne, at De tidligere foreffrevne tre paa fjerde 

Led i Gjennemfnit varede [ængere end 60 Aar; men nu var Tiden i Fil 

fælde af regelmæsfig Lysning indffrænfet fil 60, ved aldeles undladt 

Lysning endog til ti. Herved forebyggedes viftnof mange Odelstrætter, 

Dev maaffee juft paa Den Iid torde bave tegnet fig til at blive hyp— 

pige, Da man befandt fig i den tredie Generation efter De beftigite 

Borgerfrige, under hvilken Gjendommene fan byppigt fliftede Herrer. 

Landboforboldene ffjenfedes Der ved Den nye Lovrevifion en færde- 

les Opmerkſomhed, og den faafaldte Landsleigebaalt indtager Den ſtorſte 

Deelaf den nye Lovbog. Flere Beftemmelfer findes her indtagne, Der 

iffe forekomme i de ældre Lovbøger, fom nu baves, og Derfor enten 

ere nye, eller bentede fra Den tabte Sevslov. Til den fidfte Klasje 

Befidderen arvede det, altfaa Farfaders Farfader, men man plejer dog ellers 

iffe bruge Udtryffet leifa, d. e. efterfade Arv, uden om umiddelbart Grterla- 

denffab, fom fra Fader til Søn; at JFarfader efterlader en Arv til Sønneføn 

forudfætter at Mellemledet, Faderen eller Sønnen, er død. Froſtathingsloven 

XIL 4, nævner ogfaa udtryffelig 4de Led. 

1) Nyere Landsl. VI. 2, 4, 13, jvfr. ovf. IL. S. 977. 

Mund, Det norffe Folks Hiftorie, IV. 33 
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hører rimeligvis for en Deel flere udførlige Urtifler om Vejvæfenet. 
Froſtathingsloven foreffriver intet derom, uden forfaavidt Gyriftenretten 

paabyder aarligt VBejarbejde i Stedet for Den tidligere Frigivelfe af en 

Irel i bvert Fylke. Gulatbingsloven byder fun at en almindelig Lan- 

debej fral være fan bred, fom et Spyd er langt, hvis Staft hviler paa 

Jorden og til bvis Fal, ovenfor hvilfen Der endnu ſkal være et Spanns 

Længde, en Mand fan naa). I ældre Fider var der eller ikke faa 
megen Frang til Landeveje i Gulathingslagen og Froftatbingslagen, Der 

ftødte til Søen, og bvor man fædvanligviis drog til Søs. Men nu 

beſtemtes, vimeligviis efter den gamle Sevslov, at enhver Thjodbej eller 

Landevej ſkulde holde 8 Alen i Bredde (det maa erindtes, at Der kun 

var Fale om Nideveje), og at Kongens Ombudsmand ſkulde fræve Vejar⸗ 

bejde af Bønderne til Udbedring af Landevejene, Ann-imellem, fom det 
heed, det vil fige ide tre Tider mellem Aannetiderne, før Vaar-Orken til 

Woven fom ud, mellem Vaar-Orken til Høflaatten, og efter FIndhøftnin- 

gen indtil førfte Sneefald. Der fattes følelige Bøder for ufremkomme— 

fige Steder å Landevejene, og Kongens Ombudsmand funde derhos, om 
han vilde, bolde Baugreid, det vil fige foretage en Befigtelfesrejfe, nære 

meft for at underføge, om VBejens Sider vare tilbørligt frie for Buſke 

og Grene. Baugreiden beftod i at ban lod en Mand ride midt i Vejen 

med et 8 Alen langt Spyd, paa Hvis begge Ender Vidjehanfer (Bauge) 

pare bængte, lagt tversover GSadelfnappen: for enhver Green eller Kvift, 

Der naaede faa langt frem over Vejen, at den rev en Hank af Spydet, 

ftulde Bønderne bøde I Griog Søk til Kongen. Dette, beder det, 

har fra gammel Iid af hedet Baugreid: Det maa altfaa have været en 

gammel Skik paa Oplandene, og fom allerede var paabudt i Sevsloven, 

men nu udjftraftes til hele Riget 3). Fremdeles beftemtes Der, at De, 

Der boede ved en Elv eller Aa, over hvilke Landevejen faldt, vare plig- 

tige til enten at bygge Bro Derover, eller ſkaffe Ferje-Flaade eller Pram. 

Dog var Grundejeren for Overfætning af Rejfende paa Ferje berettiget til at 

fræve Sundpenge, 1 Pening for bver Mand og 1 for hver Heft. Ut alt 

dette gif vigtigt til, at Bejene holdtes i Ovden og de Rejſende ej vp- 

holdtes og betyngedes, føulde, fom Det allerede er antydet, Sysfelmæn- 

Dene paaſee: tidligere var vel meget af dette fnarere Lendermændenes end 

Warmændenes Sag 3). 
Fattigforførgelfen, Der bidtil mere havde været ordnet efter gammel 

Skik og Brug end ifølge Lov, i Det mindfte i Froftatbingslagen og 

) Gulathingsl. Gay. 90. 

?) Nyere Landélov, VIT. 43—46. 

3) Sammeſteds, Cap. 47. 

= 



1265—1274.  Lovreformen i Norge.  Fattiges Flytning. 515 

Gulatbingslagen, blev nu Gjenftand for mere beftemte Lovbud 1). Det 

paalagdes nu Bønderne udtrykkeligt, at flytte, fom det heed, alle de 

Fattige, fom bverfen felv funde føde fig eller hvis Frænder ej kunde 

ernære Dem. Flytningen ftulde ſkee efter famme Negel fom Bud— 

byrd, nemlig til den famme Gaard, bHvortil man var pligtig at bære 

Budftiften. Den Fattige føulde nyde Nattely paa Den Gaard, hvor 

ban om UAftenen befandt fig, og VBonden maatte itfe lade ham 

bringe videre efter Solens Nedgang eller før Dens Opganq. De 

Fattige féulde nyde fri Overfætning over alle Sund paa Bygdens 

Bekoftning. Blev en Fattig dodsſyg under fit Opphold paa en Gaard, 

ftulde Bønderne være forpligtet til at lade hente Preſt til ham *). 

Man feer tydeligt, om Det end iffe udtryffeligt udhæves, at man her fun 

havde de i enhver Bygd bjemmehørende Fattige for Øje, og om man end 

fun tænkte fig Dem fom omvanfende Betlere, uden at Der findes nogen 

beftemt Forftrift om De ſkulde befpifes, faa fynes Dog Dette ligefrem at 

følge af Forholdene; Der udtales døg umiskjendeligt en Bygden i Al— 

mindelighed paahvilende Forpligtelje til ej at lade De Fattige vanfmægte 

af Hunger eller Anftrengelfe; og man fan neppe tvivle paa, at Det hele 

Flytnings- og Forførgelfesvæfen nærmere beftemtes og ovdnedes paa 

Bygdemøder De her berørte Beftemmelfer Danne faafedes aabenbart 

Grundlaget for Det fenere Læqds- og Indlmqas-VBæfen.  Forøvrigt be 

tragtede Lovgivningen Betlevi fremdeles med megen Ugunſt. Froſta— 

tbingslovens Beftemmelfe, at Den avbejdsføre Mand, der gif med Bet— 

ferftav fra Huus til Huus og modtog Almisfe, ingen Net ſkulde have 

paa fig (d. e. ej funne fordre Bod for Legemsfornærmelfer), optoges I 

Den nye Lov. 

Med Henfyn til Kjøb og Salg bibeholdtes i det Væfentlige de 
ældre Beftemmelfer, faa vel fom Forbudet mod at ubemidlede Mænd 

Drøg i Kjøbferd om Sommeren, naar arbejdsføre Karle tiltvængtes paa 

Landet 3). Et ftort Gode var det viftnof, at Maal og Vegt, der 

hidtil havde været forffjellige i de forffjellige Dele af Landet, nu ble 

eens over det hele Nige: Her paaberaabes en færlig Vedtagelfe-2), fand- 

- fynligviis paa Det famme Møde i 1271, hvorom ovenfor ev talt. Skip— 

pundet føulde udgjøre 20 Linspund eller 24 Vetter, hver Vett 29 Mi. 

)) I Beftemmelfen om Audn i Indl. til Froftathingsl. Gap. 17 flaar der ud- 

tryffeligt, at den fom baade faar og flaar fral beftride Budbyrd og Fattiges 

Flytning. Altſaa feer man at Forpligtelfen til Fattiges Flytning nok var 

der, men den var Dog iffe udtrykfeligt foreffreven. 

2) Nyere Landslov VIL 57. 

3) Sammeſteds VIII. 23. 

2 , Nu er det ſaaledes vedtaget,” heder det i Landsl. VILL 29. 

30 
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2 Ører og 2 Grioger )). Et Smørpund føulde udgjøre 24 Merker. 

Af ſtorre Vegter, indrettede fom Bismere, ſkulde man have to Glags, 

GStippundere, med bvilfe man ftulde funne veje fra $ Vett til 1 Skip— 

pund, og Gmørpundere, hvis Lod ſkulde veje 3 Smørpund. Eenheden 

før Huulmaal af tørre Barer var Saaldet, der i Strygmaal fiulde 

rumme I Efippund Nuug; bvert Saald hodt to Heffælder, eller fer 

Maler; hver Mole inddeltes i Halvmæle, HFjerding og Getting. 
Flydende Varer maaltes efter Aſker, Boller og Fujfter. En Ut 

holdt 4 Boller, 1 Bolle 4 Juſter. Normalmaal og Mormal-Begter 

ftulde  opbevares af. Lagmanden i Forening med dem, fom forvarede 

Bondegodfet, det vil fige De Penge, der å ethvert Lagſokn enten 

vare tilovers fra FIbingfarefæet, eller vare indfomne ved Bøder mod 

Overtrædelfe af FIbingordninger, af bvilfe en Deel tilfaldt Bønderne. 

Ved FIhingene felv ſkulde Lagmanden, have dem fremme, for at Sysſel— 

mændene igjen derefter funde indrette andre, til Cfterretning for Bon— 

dDerne i bans Sysſel, og enhver huusfaſt Mand frulde eje Maal eller 

Maalefar merkede eller jufterede med Lagtbingets Merke; Brugen af 

umerfet Maal ftraffedes med en Bod af 1 Mt. Sølv, og Sysfelmanden 

ffulde være forpligtet til engang hvert Aar at efterfer Enhvers Maler, 
Pundere og Bismere. å 

Disje faa Hovedtræl af den nyere Lovgivning eve allerede tilftræt 

felige til at vife, hvorledes det monardifte Element i eet og alt vide 

gribe ind og føre Den overfte Ledning. Der fan ikke klages over Libe- 

rafitet i det enfelte; VBodsfyftemet fattes paa en langt liberalere Fod end 

hidtil, de Summer, Kronen oppebar i Sagefald, vare nu langt ringere 

md før, Den perfonlige Frihed nød ingen FIndftrænfning, men Principet 

var nu allerede: alt før Folket, intet ved Folket. Alt frulde ſkee ved De 

kongelige Embedsmænd. Ut vdisfes Stilling derved ogſaa blev en langt 

anden og mere formaaende end bidtil, have vi allerede feet med Hen- 

fyn til Lagmændene, og vi ville i det følgende nofføm erfare, bvad Sys- 

felmændene angaar. 
Vi have ber under eet omtalt de vigtigfte af de Reformer, fom 

Kong Magnus og hans nærmefte Naadgivere føgte at bringe til Veje, 

og fif indført i Lovbogen, uden Henfon til den Tid, da enhver enkelt 

af dem førfte Gang blev bragt paa Bane. De tilbørte alle eet og famme 

Syſtem, der med Gonfeqvens blev gjennemført, om end ikke alle bleve 

indførte paa een og famme Tid: vi have allerede haft Grempler paa et 

Par Beftemmeffer, Der iffe fynes at have været optagne å Det førfte 

1) Uheldigviis herffer der her megen indbyrdes Strid mellem de forffjellige Læ- 
ſemaader, faa at Angivelfen ej er ganffe filfer. 
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Udfaft, men fenere at være tilfomne, og navnlig fones Forandringen 

med Ledingsvdelfen at have hørt til de fidigere. Frab det egentlige 

Folfs Side mødte ban, fom det maa antages, liden eller ingen Mod- 

ftand, ſtjont dets politiffe Nettiqheder faa Fjendeligt indfføræntedes, og 

enfefte Foranftaltninger endog fones at bave maattet forefomme mange 

heel odiøfe, fornemmelig Ledings- og SøattevæfenetS Overgang fra at 

pære en perfonlig til at blive en reel Præftation. Men det ovdiøfe i at 

Jordegodfet beheftedes med en faft Grundffat formidedes vel ved at 

Skattebyrden felv blev retfærdigere og ligeligere fordelt. Og bvad Fol— 

kets politiffe Nettigbeder angaar, faa var den Deel af Befolkningen, Der 

tabte meft, nemlig den ringere og mere ubemidlede, ogfar den, der havde 

mindſt Interesfe for Det Offentlige, og fom vel forlængft bavde ophort 

at tage nogen ivrig Deel i de politiffe Forhandlinger, medens Derimod 

de Fornemmere og Mægtigere nu ved Nigsmøderne endog havde bedre 

Lejlighed end forben til at vtre deres Mening, og gjøre Deres Indflydelſe 

gjeldende. Men Ddefto ftørre Modftand fandt Magnus fra Gejftligbedens 

Side, da den i Erkebiſkop Ion havde fanet en kraftig og Djerv 

Leder, og Denne Modftand forbalede aabenbart, fom man feer, Lovens 

endelige Vedtagelfe, ligefom den vel og for en ſtor Deel er Narfaq i, at 

mange af de meſt indgribende Lovbud neppe endnu bleve fatte i Berk 

inden Magnus's Død, men at Fingene indtil da endnu for Det mefte 

blev ved det gamle. 
Vi have feet, hvorledes Kong Magnus i 1267 og 1268, medeng 

Fon Naude var i Rom, for at faa Vallium, eller i det mindjfte førend 

fan endnu var bleven valgt til Grøebiffop, bavde faaet fig uindffrænket 

Fuldmagt overdragen af Gulatbingslagens, Oplandenes og Vifens Bøn- 

Der til at fade en ny Lovboq forfatte for Dem. Formodentlig bar Kon- 

gen foreføhigt ladet dem gjøre befjendte med De Hovedprinciner, han ag- 

tede at følge, og disſe funde beller iffe være nogen Hemmeligbed før 

Gejftligbeden. Men den gamle Erkebiſkop Haafon, Kongens bengivne 

Ben, der nu dDesuden ftod paa Gravens Nand, var iffe Den, Der funde 

træde i Spidfen for Gejftligbeden og fremfomme med nogen Proteft imod 

de Punkter, der fra et firfeligt Standpunkt funde anfee8 betænkelige. 

Dette var Erfebiffop Jon forbebodt. Han fom, fom vi have feet, til- 

bage fra Rom fom indviet Erkebiſkop lidt før Juul 1268, og Folgen 

af hans Nærværelje fporedes ftrar. Sommeren efter vare baade ban og 

Kongen tilftede paa Froftatbing '). Kongens Henfigt med fin Narva— 

1) Isl. Annaler. Her ftaar fun, at Kongen og Erkebiſkoppen vare tilftede vaa 

Froftathing, og at Kongen fif Fuldmagt til at gjøre Forandringer i den 
verdslige Lovgivning, famt at Thingtiden vedtoges at fiulle være ved Botolfa- 
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relſe var, fom man feer, at faa en lignende Fuldmagt af Froftatbings- 

mændene, fom den, ban allerede bavde fanet af Gulathingsmændene og 

Gidfivatbingsmændene til at forbedre Loven; men, fortælles der, han fit 

fun denne Fuldmagt med Henfyn til alt bvad Der hørte til det Verds- 

fige, og Kongedømmet.  Grøebiffop Jon bar faaledes uden al Ivivl 
fremfat en Proteft med Henfyn til Kirferetten. Han maa nu have haft 

tilftvætfelig Lejlighed til at gjøre fig befjendt med de allerede udarbejdede 

Udkaſt til den forbedrede Criftenret for Gulathingslagen og Viken, 

bvilfe han, fom vi bave viift, umuligt funde finde fuldftændige og file 

fredsftillende; derhos maatte han ogſaa fra Principets Side have haft 

meget at indvende imod at Kongen eller den verdslige Magt tiltog fig 

paa egen Haand, Gejftligheden uadfpurgt, at reformere Kirkeloven. Fra 

det Standpunkt, Kirfen hu indtøg, maatte Den fordre, ej alene at Chri— 

ftenrettens Reform udeluffende overlodes til den, fom den verdslige Myn- 

dDighed uvedfommende, men ogſaa, og det ifølge de udtryffelige Ovd i Pave 

Goeleftins Privilegie-Bulle af 1194, Hvorom mere nedenfor (S. 528), at dens 

Repræfentanter bleve tagne paa Raad ved Reformen af den verdslige Net, før 

ogſaa her at varetage dens Interesfer, og overholde en vis Eenhed i den Aand, 

der gif gjennem det Hele.  Nimeligt ev det, at Erkebiſkoppen allerede under fit 

Ophold i Rom har meddeelt Paven felv og dem, der havde meft at fige 

ved Gurien, hvilket vigtigt Foretagende der nu var paa Bane i Norge, 

og at ban bar faaet fuldftændig Inftruction om, bhvorledes han i den 

ledning ffulde optræde. Og Jon optraadte, fom vi ville fee, med 

mesfe. Der er iffe Tale om noget almindeligt Rigsmøde, og jeg fan Derfor 
iffe være enig med Keyſer i den Antagelfe, der fremfættes i den N. Kirkes 

Hift. I. S. 10, at de nye Beftemmelfer om Kongearvefølge og Kongevalg 

her ffulde have været befræftede. Thi den paaberaabte Omftændighed, at et 

Hoffr. af Froftathingsloven ytrer om den nye Kongearv, at den blev vedta 

gen paa Froftathing med Raad og Samtyffe af Jon Grøebiffop, de øvrige 

Sydbiffopper, Lendermend og Lærde, Stallarer, Lagmænd og alle haandgangne 

Mænd, fom da vare tilftede paa Froftathing, har iffe frort at betyde, naar 

man tager Henſyn til, at de bedfte Haandftrifter i Gulathingslagen indeholde 

ganffe bet famme, fun faaledes at ter ftaar ,Gulathing" i Stedet for „Fro⸗ 

ftathing”. Men da nu dette længere Villæg Fun findes i hine to Co— 

dices, medens de øvrige fun i Korthed melde, at Beftemmelfen blev vedtagen 

paa N. N. Thing, og et overvejende Antal, endog de bedfte Codices af Fro- 

ftathingslagen felv, her nævne ,Gulathing”, fan der iffe være nogen Tvivl 

om, at det Rigsmøde, hvortil her figted, og hvor den nye Kongearvelov blev 

vedtagen, holdtes i Bergen eller i Gulathingets Nærhed. Der er ogfaa en 
Omftændighed, der vifer at Kongearven førft vedtoges efter 1271, nemlig den, 

at Kong Magnus's Jslandffe Lov, der i den Skikkelſe, hvori vihave den, maa 

være Yngre end 1271, da den anden Gang fendtes til Jeland for at vedta⸗ 

ges, indeholder Kongearven i ſin gamle Skikkelſe, ſaaledes ſom den vedto⸗ 

ges paa Rigsmedet 1260. Mere herom nedenfor S. 538, hvor det viſes, at 

Kongearven tilhører Mødet i 1273. | 
| 

| 

i 
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ſtor Myndighed og Kraft, idet ban klogeligt endog ſtillede fine Fordrin- 

ger langt videre, end Hvad ban med mindfte Stin af Nimelighed funne 

vente at opnaa, aabenbart for at bave noget, fom ban kunde lade fig 

afprutte, og Derfor være fifrere paa at beholde, hvad der var Det væfentligfte. 

Paa Froftatbinget 1269 fit Kongen derfor, fom fagt, fun Fuld- 

magt til at omdanne den verdslige Lovgivning, hvorhos det allerede nu 

blev vedtaget, at Froftatbing herefter ſtulde aabnes Botolfsmesſedag, ej, 

figeføm før, benimod Hoſten. Hvorvidt allerede ved Denne Sammen- 

fomft mellem Kongen og Erkebiſkoppen Den nye Forandring i Ledings- 

Ydelfen fom paa Bane, vides itte. -Sandfynligviis var Den endnu ikke 

fommen i Stand, eller indført i Lovbogen, thi i et Diplom, Der udſte— 

dedes endeel Aar fenere, Ftrar efter Kongens Død, fortælles der, at al- 

drig faa fnart havde Erkebiſkoppen erfaret, at biin Forandring var op— 

tagen å Lovbogen, førend han. gjorde FIndvendinger derimod hos Kong 

Magnus, der med fin fædvantige Sagtmodighed ſkal bave fvaret: ,Sy- 

nes I bedre om at Alt er fom før, Da fan det gjerne være faa”, 09 

hertil fvarede Da igjen Erøebiffoppen: „vi ville ikke have nogen anden 

Maade at beffatte Kirfegodfet, Gejftlige eller Kirkens Folk, end den, 
Der har været brugelig fra gammel Tid! ?). Dette fynes at vife, at 

Forandringen ej fan være bleven indtagen i Lovbogen, førend Jon var 

fommen tilbage. fom Erkebiſkop, altſaa efter Begyndelfen af Maret 1269, 

og Da nu. denne Forandring netop vedfommer de kongelige Nettigheder, 

bvilfe Kongen ikke fif Froftatbingsmændenes Fuldmagt til at forandre, 

førend paa Det nys omtalte Thing 1269, ev det altfaa rimeligt at bine Artikler 

førft efter den Tid ere blevne endeligt affattede og indførte paa fit Sted 

i Lovbogen.  Heraf følger Da, at hiin Samtale mellem Kongen og Er— 

febiffoppen førft tilbører en fenere Vid. 

Overhoved maa man antage, at Lovrevifions-Avbejdet nu førft be 

gyndte med vet Kraft, og gif burtigt fra Haanden, da det Kongen af Fro- 

ftatbingsmændene meddeelte Samtykke omfider havde gjort Den Fuldmagt, 

han maatte være i Befiddelfe af, aldeles fuldftændig for bele den verds- 

fige Lo08 Vedkommende. - Sandfynligviis havde ban bidtil meft befkjef- 

tiget fig med Chriſtenretternes Nevifion, bvoraf Frugten var De to oven- 

nævnte Gbriftenretter eller Udkaſt til Gbviftenretter for Gulatbinget og 

Viten, men Grøebiffop Jons Vvoteft ftandfede alt videre Arbejde her— 

med, og Deifo mere udeelt Opmerffomhed funde han anvende paa Den 

verdslige Net. 

Derimod lagde Erkebiſkop Jon allerede ved Denne Did og netop un- 

Der Denne Sammenfomft med Kongen førfte Haand paa Den Reform af 

1) Dipl, Norv. II. No. 20. 
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Kirkeloven, fom ban agtede at bringe i Stand. Kort før disfe For- 
handlinger paa Froftatbing, der, efter hvad det tidligere er vilft, i Den 

Fid maa have været afholdt i de førfte Dage af Auguſt Maaned, havde han 

nemlig indviet den ivrige Arne Thorlaksſon (30te Juni), om hvilken vi i det 

følgende ville fomme til at tale nærmere, til Biffop i Staalholt, og ved 

hans Afrejfe, d. 15de Juli, medgivet ham et Brev til Islands Indbyggere, 

hvori disfe fem Punkter paabødes : a) at Alle ſkulde fnæfalde med oprakte 

Hænder, naar vor Herres Kjød og Blod blev opløftet i Mesfen, faavel ſom 

naar Det blev baaret til Syqe; b) at ingen maatte fefte en Mø eller Kone 

til Gyteffab førend efter tre Gange forudgaaet Lysning i Kirke; c) at 

Mænd, der holdt Friller, iffe maatte ftedeg til Altarens Saframente om 
Paaſke, uden at de enten giftede fig med dem eller ganſke flilte8 ved 
dem; Å) at alle Kirfer med Gods og Fiende ffulde gives i Biffoppens 

Bold, og e) at ingen maatte udleje dødt Gods paa Rente"). Den 

tredie og fjerde af disfe Artikler, ifær Den fidfte, figtede mere til Island 

end til Norge, og bar Derfor manffee iffe været befjendtgjorte her, men 

den førfte, der vedfømmer Mitualet, og den anden og tredie, Der lige 

frem tilbøre Ghriftenretten, have fifterlig været paabudte i Norge ftrar 

efter Grøebiffop Jons Filtrædelfe, og i alle Fald været forfyndte paa 

det nys omtalte Froftathing. De to fidfte ere ogfan begge optagne i den 

Gbriftenret, fom Erkebiſkop Ion fiden fuldftændigt [od udarbejde, faa at 

de altfaa paa en vis Maade funne anfee8 at Danne Beqyndelfen til hans 

Arbejde med Denne. Det ov iffe fandfynligt, at de ffulde have været 

forfyndte paa Island tidligere end i Norge. Hvad Budet om Egteſkabs— 

tillsning angaar, da har det vel, fom foreffrevet paa Lateranmødet 
1216 ?), allerede oftere været indffærpet i Norge, fær af Den Dviftige 

Grøebiffop Sigurd, og Kong Magnus havde optaget Det i fit Udkaſt til 

en ny Ghriftenret; men formeligt indført i nogen gjeldende Chriſtenrets— 

Goder var Det endnu iffe blevet. Aager havde allerede været firengt 

forbudet paa Lateranmødet 11793), og Adgang til Guds Bord faavel 

fom Begravelfe i indviet Jord allerede her negtet nabenbare Aagerkarle, 

uden at dette Dog fynes at bave haft fynderlig VBirfning i Norge; det 

førfte Segn hertil er Den før omtalte Beftemmelfe i Kong Magnus's 

Udkaft, hvorved Aagerkarle negtedes Begravelfe ved Kirfer; men Forbu- 

det felv er iffe engang Der udtrykkeligt udtalt; man fan vel ikke tvivle 

paa, at De tidligere Grøebiffopper fra Iid til anden bave erindret Derom, 

1) Arne Biffops Saga Cap. 5. 

2) Ge ovenfor I. S. 619. 

3) Conc. Lateran. 1179 Gap. 25. Jofr. Decretum Gregorii lib. V. Tit. 19, 

Cap. 3. d 
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men i den ædre Nevifton af Froftatbings-Gbriftenretten findes det 

Dog iffe, og man maa faalede8 formode, at det iffe er fat igjennem med 

nogen Kraft, førend ved Erkebiffop Jons Decret. 

I den nærmefte Tid efter Dette Møde paa Froftatbing, Glutnin- 

gen af 1269 og befe 1270, fynes Arbejdet med Lovrevifionen at have 

gaaet vafft fra Haanden, Da man i Det følgende War, 1271, var faa 

fangt fremføreden, at Kongen da funde ſammenkalde et almindeligt Rigs— 

møde i Bergen, for allerede forelobigt at faa en Mangde færdeleg 

vigtige og indgribende Artifler vedtagne. Disſe Uvtifler eve de før om- 

talte, der ifær vedfomme Mandhelgen, og Den radicale Forandring i 

Bodsfyftemet, hvorved Frændbøderne aldeles ophøerte. Sandſynligviis 

holdtes Mødet, ligeſom tidligere og fenere Møder af famme GSlags, 

famtidigt med alle umiddelbart efter Gulathing, fanledes at Beftemmel- 

fer ved famme Lejligbed Funde blive [ovtagne paa Dette. For Neften 

vide vi desværre altfor lidet om Dette merfelige Møde. Alt, bvad der 

berette8 derom, indffrænter fig til den mågre Motits i de islandſke An- 
nafer! ), at Kong Magnus i biint Aar ,boldt et Ibing i Bergen med 

Grøebiffop Ion, hvor mange Mænd vare tilftede”, famt af den Maade, 

bvorpaa De nys nævnte Forandringer i Mandhelge-Baalken betegnes i 

felve Loven, nemlig fom  Netterboder og færegne Beftemmelfer (einka- 

mål), tvedtagne for hele Norge efter Kong Magnus's Foranftaltning og 

Forordning, med Tilſyn og Underftøttelfe af Erkebiſtop Ion og De øv- 

rige Biftopper, Lendermænd, lærde Mænd, Gtallarerne, Lagmændene 

og de forffandigfte Mænd fra alle Dele af Niget”" ?). Disſe Beftem- 

meffer [ære vi i Dere8 oprindelige Orden bedſt at fjende af den islandſke 

Lovbog, bvort De findes ovtagne, og fom endnu famme War, faaledes 

fom Det i det følgende vil fres, anden Gang blev fendt til Island 3). 

Ved Den fenere Nedactton af den almindelige norffe Landslov fees De at 

hate undergaaet adffillige Forandringer, mere Dog i Formen og Orde- 

nen end i Materien *). Den førfte af disſe Artikler er Den vigtigfte af 

1) Sal Annaler, ved 1274; Udgaven af 1847 S. 140. 

2) Jarnf. Gap. 42, jvfr. Magnus's nye Landal. IV. 12, fornemmelig Mote 15 
i Varianterne. 

3) Ge foreløbigt Annalerne, ved 1271, og Arne Biffops Saga Cap. 9. 

2) Det forftaar fig, at Artiflerne i Jarnfida vogfaa ere fempede for Island, faa- 

ledes at f. Gr. ſtundom „Landſtyreren“ (d. e. Statholderen) nævnes hvor den 

norffe Lov har , Kongen”, fordi Statholderen maatte handle i Kongens Navn, 

ligelebe8 undgaaes Benævnelfen ,Sysfelmand”, der endnu ej var indført paa 

Island, men i dets Sted , Rongens Ombudsmand”, eller „Valdsmanden“; 

men i aft andet ſees det tydeligt, at Jarnfida har disfe UArtifler faaledes fom 

de aller førft vare redigerede, i det mindfte i den famme Orden. Her følger Artiflen 
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dem alle, nemlig den, bvorved alle Frændbøder afffaffes, med de øvrige 

Beftemmelfer, føm dermed ftaa i Forbindelfe, nemlig om bvorfedes Dder 

ftulde forboldes, naar Manddraberens Gods ej var tilftværkeligt til at 

udrede baade Bod og Thegngilde, m. m. Disſe Fillæg, hvori Kongen 

med megen Liberalitet gjorde Afkald paa, hvad der efter den ældre Lovs 

Bogſtav tilfom bam, bebøvede viftnok, efter de Tiders Anffuelfe af Kon- 

gens og Folkets gjenfidige Nettigbeder, ikke noget Samtykke fra Folkets 

Side: Det var en Indrømmelfe eller Gave, fom man fitfert modtog med 

megen Fatnemmelighed, og betragtede fom et Tegn paa Kongens velvil 

fige Fænfemaade ). 

De nærmeft følgende Urtiffer handle om Vaadesdrab og anden 

VBaadesgjerning, om Forbud mod at bære Nvtninger eller Dolfe, og om 

Straf for Knivjfting famt for at ,,bides ligeføom Hunde eller Hefte; 

dernæft følger et ftrengt Forbud mod at gaa ubuden i Gelffaber vg 

fidde Der, andre til Fortrænafel: et Forbud der vifer, at den endnu i 

vore Dage paa visfe affidesliggende Kanter af Landet ikke ganſke aflagte 

Skik, at visfe Uvoftiftere, iſer de ſaakaldte Slagsfæmper, trænge fig 

ind i Gelffaber og vppe Klammeri, ja endog ftundom foranledige 

Blodsudgydelſe, paa hiin Tid maa have været meget almindelig. Den 

par en Levning fra Den vildefte og raaefte Berferfe-IJid, og vi have 

i det foregagende feet, hvor vidt en faadan Frekhed ſtundom funde 

gaa ?). — 

Den fjette Artikel foreffriver nojagtigt, hvorledes man fkulde for- 

holde fig med Paagribningen og Afſtraffelſen af Misdædere i Filfælde 
af at Der var begaaet et faadant Drab eller anden dermed beflægtet 

Voldsgjerning, fom ſkulde ftraffes med Død eller Lemlæftelfe. I Stedet 

for at det Offentlige forben iffe blandede fig i Sagen, blev det nu ude 

om uberettiget Sade i Selffaber umiddelbart efter Artiflen om Bid (Jarnf. 

Gap. 45, 46) medens den i Magnus's Landsl. følger efter Artiflen om Jevn- 

eder-Ged (IV. 26, 27) hvor den ikke faa godt pasfer med den øvrige Mate- 

rie; efter ben følger Artiklen om Tiggeri, der ej hører til dem der paa Rigsmødet 

1274 vedtoges, fiden den, eller en lignende, allerede fandtes i Froftathingslo- 

ven; derefter følger Gapitlet om Net for visſe fvindelige Slagtninger, Der 
afferede af de førfte Ord ,svå er ok tekit um alt landet, vifer fig at høre 

til Artiflerne af 1271. I Javnfida findes derimod Artiflen om Tiggere opta- 

gen førend man fommer til Avtiflerne af 1271, og aldeles paa famme Sted, 

hvor den forefommer i den ældre VFroftathingslag., af hvilke den førfte 

Deel af Jarnfidas Mannhelge fres næften uforandret at være tagen. Her 
gjør faaledes iffe denne UArtifel nogen Brud paa den fortføbende Rakke af 

Avtiflerne fra 1271. 

2) Jarnf. Gap. 42, Nyere Landsl. 12. 

3) Jarnf. Gap. 43—46, Nyere Landsl. IV. 13, 15, 27. 
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troffeligt paalagt enbver, der fik Misdæderen fat, at bringe Ham bunden 

til Sysfelmanden, der ſtrax føulde føre bam til Thinget, og fade Bon— 

dDerne dømme ham efter Loven, hvorefter Sysfelmanden igjen ſkulde lade 

ham afftvaffe. Den Forandring, dette indeboldt i den bidtil beftagende 

Net, var Det vel, fom foranledigede den udtrykkelige Bemerkning tilføjet, 

„at ingen funde gjøre dette (lade en Forbryder afſtraffe) uden felv at 

gjøre fig ſtyldig en Synd, undtagen Den Dommer, fom Kongen dere 

til bar indfat, tbi da er Det Loven felv, fom veffer, iffe han, Der fun 

gjør fin Skydigbed efter Loven; De andre (Private eller dertil uberet- 

tigede) gjøre det med Hevnfølelfe og Avind, bvorfor det ofte hænder, at 

De forſt lide Mandſkaden, og Desuagtet fiden maa. underfafte fig haard 

Skrift, betale fvære Bøder, ligge længe i Utlegd, eller fide anden haard 

Straf, medens den Skade, De have lidt, dog er Den famme fom før. 

Straffen for Selvtægt faftfattes til Utlegd, indtil Kongen efter De nær- 

mere Omftændigheder maatte beftemme anderledes, ,forfaavidt Der nemlig 

unde være nogen trængende Nodvendighedsgrund, der hindrede Vedkommende 
i at afvente Sysfelmandens Mellemfomft". Da der efter den nye, ved 

disſe Lovbud indførte, Orden blev langt byppigere Brug for de af Sys— 

felmændene paa Thinget opnævnte faafaldte Domme end forhen, og Bøn- 

derne faaledes oftere end bHidtil maatte vente at blive vopnævnte, for at 

underføge de nærmere Omftændigheder ved et Drab eller en Legemsfor- 

brydelfe, og efter disfe at tilfjende Forbryderen den vedbørlige Straf, 

enten Døden eller Lemmers Fab, anfanes det nødvendigt, i et eget Ca— 

pitel afvorligt at foreholde Dem Det ftore Anfvar, Der bvilede paa Dem. 

Man gjenfjender i Den her anvendte Stil ganffe det famme Slags Fore- 

Drag, fom er egent for enfelte Dele af  Kongefpejlet”, ligeledes er To— 

nen og for en ſtor Deel den famme føm i Grøebiffop Jons Chriſtenret, 

og Det er Derfor iffe ufandfynligt at ban fan have haft nogen Deel med 

i Affattelfen af dette Capitel, fiden det nu engang udtryffeligt figes, at 

han havde Tilſyn med og bjalp til ved disfe Artiflers Fftandbringelfe. 

Det beftemtes udtryffeligt, at dette ADdvarfelscapitel flulde oplæfes faa- 

vidt muligt bver Gang der føulde dømmes om ftore Sager, Derfor finder 

man Det ogfaa ftundom afførevet for fig felv, ligefom man nu til Dags 

ftundom finder Forklaringen over Vidners Eed færftilt aftrykt for at 

baves ved Haanden paa FIhingene 1). 

Fremdeles følger en Artifel om bvorledes der ſkal forholdes naar 

faadanne Fruentimmer beffjemmedes, hvis Frænder ikke vilde tage fig 

1 I den Goder, der indeholder baade Graagaas og Jarnjfida, er Det faaledes 

indført for fig felv foran ben førfte og fun Begyndelfen af Ordene indtagne 

paa fit Sted i den fidfte, fr Jarnf. Cap. 48. N. gl. Lov, S. 275. 
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af Dem, famt endelig en temmelig vigtig UAvtifel, om de faakaldte Jev— 

neder-Eede, der tidligere ftulde gaa forud for Trygdekjob eller gjenfidig 
FJilfigelfe af Trygd ved alle Forligsmaal efter Drabsfager '). De falde 

teg Jevneder-Gede fordi de indehodt en Jevning eller Sammenligning 
mellem Drabsmanden og den Dræbte, og Dette ga Anledning til megen 

Misbrug, eller, fom Kongen udtryffer fig i Uvtiffen derom, at de havde 
mere bæret foranftaltede med Overmod og til Uffjel, end med Lov og Net. 

Nu bleve de aldeles afftaffede, og ingen andre Eeder tilladte, end de 

fædvanlige Negtelſes- og Sigtelfes-Ceder. Dog gjordes ved de førfte 

ogfaa den Forbedring at i Stedet for at de tidligere — dog fun, fom det 
fader, ved Misbrug — vare udartede Dertil at alle Medeedsmænd flulde 

gjentage artens egne Ord, blev det nu beftemt, at alene Parten felv 

ffulde fverge fuld og ligefrem VBenegtelfes-Ged, de andre flulde fun 

fande bans Eed, med den Forfifring, at de intet fandere vidfte *). 

Til disfe Artikler indffrænfede fig De Forandringer i den faafaldte 

Mannhelge, eller Bealken om Drab og Legemsfornærmelfer, der vedto- 

ge8 paa Modet i Bergen 1271. Ved de andre Bejtemmelfer i Mann- 

belgen, om Viglyſing, Ørvartbing, m. m. havde man aabenbart endnu 

intet faaet gjort, tbi De findes i Den Lovbog, fom endnu famme Aar 

fendtes til Island, uforandret optagne fra Den ældre Froftatbingslov 3). 

I den nyere Landslov findes de, med Bibehold af det VBæfentlige, dog 

betydeligt omredigerede, men Denne Bearbejdelje maa have fundet Sted 

efter Modet i Bergen, ellers vilde iffe den ældre Nedaction bave været 
øptagen i den islandffe Lov. Den indffrænker fig Dog fun til en bedre 

Ordning af Materien, og til de Forandringer fom de nye vedtagne Ho- 

vedartifler gjorde uomftændeligt nødvendige. Derfor bar man vel ikke 

engang anfeet Det nødvendigt at underfafte dem nogen færffilt Granffning 

paa et Rigsmode. Dette hørte til Den Deel af Den nye Lovbog, om 

pvilfen det ved dens Glutning udtrykkeligt beder, at, efter at de egent 

lige Retterbøder vare vedtagne, lod Kong Magnus af alle Landets Bø- 
ger fammenfætte bvad han fandt tjenligft *). Dette betvagtedes altfan 

fom børende til den allerede gjeldende Lovgivning og Derfor beller ikke 

1) Se den gl. Bjarfø-Ret, Cap. 32, N. gl. £ 1. S. 310. 

2) Sarnf. Gap. 49, jvfr Magnus's Landslov IV. 26. 

3) De ere faa uforandret optagne, endog med Bibeholdelfe af Artiflernes Or- 

den, at man endog efter Jarnfida for en Deel fan udfylde em Lacune, der 
fjer indfalder i Froftathingsloven. Se Froftathingsl. V. 22—40, ſammenholdt 

med Jarnf. Gap. 37—41, jyfr. Note (5) i N. gl. Love I. S. 181, og Suy- 

plem. til ffte B. i N. gl. £. 11. S. 505, 506. 

2) Nyere Landal. X; 3: 
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sa TG 
tiltvængende nogen Vedtagelſe. Men man feer ogfaa beraf, at dette er 

den Deel af Loven, fom udarbejdedes ſidſt. 

Foruden Disfe vigtige Forandringer vedføommende Mannbhelgen feeg 

oafaa i det mindfte een Urtifel vedfommende Giftings- og Arve-Baalken 

at være vedtagen, og fom allerede fandtes i Chriſtenrets-Udkaſtet, 
nemlig at De Børn, Feftemanden maatte have haft med fin Feftems, 

ffulde være berettiget til at tage al Slag Arv, hvad enten De vare fødde 

før Feftingen eller efter"). Med Avve- og Giftings-Baalten forøvrigt fan 
man paa Dette Mode ej bave beffjeftiget fig. Den islandffe Lov indeholder 

endnu Froftatbingslovens gamle Privat-Arvetal uforandret. En Begyndelfe 

fee8 vel ber at være gjort til at ordne og redigere Beftemmelferne om Gif- 

termaal, faaledes, fom de fiden forefomme i Landsloven, og Spor der- 

til findes allerede i Kong Magnus's Goriftenrets Udfaft; men endnu 

fan dog dette Forſog figes at bave været i fin førfte Barndom, og dette 

Parti af Loven fones overhoved at være det, bvor man havde ftørft Van- 

ffeligbed ved at bringe fuldfommen Ovden og Eenhed til Veje, thi endog 

i de UAfffvifter, fom baves af Den nyere Landslov, fres et enkelt Capitel 

ber at være optaget i nogle, Der iffe findes i andre *). Derimod er det 

iffe ufandfvnligt, at de Forandringer t:FTyvslovgivningen, for bvilfe der alle 

rede ovenfor er gjort Nede, bleve vedtagne paa Dette Møde; i det mindfte 

maa De før Den Id have været indførte i Lovbogen, fiden de findes i 

Den islandffe Lovbog. 

—— 

54. Fortjættelfe. Nigsmødet i Bergen 1273 og Kongens førfte Overeens- 

fomft med Erkebiſkoppen. 

Hvorvidt De nye Beftemmelfer om Ledingsvdelfen allerede fom paa 

Bane mellem Kongen og Crøebiffoppen paa Dette Sbing i 1271, nævnes ikke, 

men man maa Dog naſten formode Det, fiden allerede to Aar var ben- 

føbne efter at Kongen bavde faaet Den endelige Fuldmaqgt til at førandre 

Den verdslige Lov faavel fom bvad Der benbørte til Kongedømmet eller 

Kronens Nettigheder, og ber fpillede Sfattevæfenet en altfor betydelig 
Rolle til at ban ej fnareft muligt ffulde have ſkredet til dets viftnok al- 

1) Nyere Landsl. V. 7. Her findes UArtiflen optagen i Slutningen af førfte 

Arv. I Jarnf. Gap. 68 findes den for fig felv. 

2) Ge ifør Landsloven, V. 3. Sammenligner man her, i Norges gl. Love" I. 

S. 76, Ferten med VBarianterne, og begge Dele igjen deels med K. Magnus's 
Ghriftenret3-Udfaft for Gulathingslagen, Car. 28, deels med Jarnfida, Cap. 

51, da vil man finde, at det Stykke af Capitlet, der handler om Maaden, 
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ferede fænge paatenkte Reform. Den Del af Loven, der handler om 

denne Materie, eller Utfarebaalfen, giver ingen Oplysninger herom, tbi 

den indeholder, fom det nedenfor nærmere flal omtales, fun en alminde- 

lig, overfladiff Beftemmelfe, at Ledingen flal beftemmes efter Formue og 

Jordegods, uden at give nogen nøjagtig Regel for Beregningen, og vifer fig 

t det Hele taget at være ufuldftændig, aabenbart fordi dette Spørgsmaal 

ej bar bragt paa Det Nene, da man fandt det nødvendigt at fade Loven vedtage. 

Men netop af den Grund bliver det fandfonligt, at den nye Utfarebaalt alle 

tede i 1271 Dog har været faa vidt udarbejdet, fom vi nu fjende den, thi 

Dertil ffulde der iffe meget; ja at Der maaſkee endog allerede har været ind- 
ført i Udkaftet noget om Beregningsmaaden, fom vi nu ikke lenger have, 

maaffee fordi Ion, ved at indlægge Modforeftillinger bo8 Kongen, har 

faaet bam til at fille denne Materie å Bero indtil Kirfen og Gejſtligheden 

ved færegne Overeenskomſter var fiffret mod, hvad Erkebiſkoppen anſaa for 

hvorpaa Fellig friftes mellem Egtefolk, Iyder i em Gruppe af Cedices ander- 

ledes endi en anden. De flefte Have den MRedactivn, fom findes i Ferten, efter 

Cod. arnamagn. 60 qv. Men en Gidfivathings-Goder, og tvende for Borgar- 

thinget, have i dets Sted et Etyffe, der paa det nærmefte femmer med de 

oven anførte Capitler af Jarnfida og Ghriftenrets-Udfaftet, hvilfe begge ere 

ligelybende, og igjen ere tagne fra Gulathingsloven, Gay. 52—54, dog med 
enfelte fmaa Forandringer. Fil den Redaction, der findes i Ferten, og fom 

ogfaa findes paa det tilfvarende Sted af Byloven, Fan der ikke paavifes no— 

gen ældre Kilde; den er faaledes rimeligviis ny. Hermed fynes det da at 

have gaaet faaledes til, at man førft har redigeret Capitlet faaledes fom det 
findes i hine tre Codices, nemlig efter Ghriftenrets-Udfaftet, dog med nogle 

faa Forandringer (f. Ex at der i Begyndelfen efter , Nu faar Mand en Mø", 

indffydes ,eller barnlos Enke“, m.m.), men at man føden har ombyttet denne 

Revdaction med den i de flefte Haandftr. førefommende, viftnof ganffe fra nyt 

af conciperede; hvilfet ogfaa beftyrfes deraf, at den findes optagen I Byloven, 

der vel maa antages at indeholde den fenefte Revaction. En enkelt Goder af 

Givfivathingsbogen har baade denne, og noget længere nede ven aldre Redac— 

tion. Et enfelt Etyffe i famme Gavitel (en ef mær* til Enden), ber er 

faget af Froftathingsloven, forefommer i de allerflefte Haandffrifter, faa og 

af Byloven, i em noget forkortet Form, medens Hovedeoder har den bæn- 

gere, Der paa Det nærmere femmer med Fr £. X. 9.  Dgfaa her er der 

nogle faa Godices, fom have begge Redactioner. Hertil fommer mu og, at 

Ordenen, hvori Gapitlerne forefommer, er faa forffjellig, hvilfet man let vil 

overbevife fig om ved at betragte Moten desangaaende i N. gl. Love 11. S. 73. 

Det hele er vel gaaet til faaledes, at man i fin Famlen efter det Nette fjar 

gjort Forandringer i Mellemtiden fra Lovens endelige Vedtagelje paa pet 

Thing, og dens Fremlæggelfe paa det andet. Den øldre Mevaction, efter 

Ghriftenrets-Udfaftet, har viftnok tilhørt ven egentlige Gulathingsbog, Per, 
fom det nedenfor ffal omtales, fynes at have været vedtagen allerede i 1273, 
i flørfte Haft, faa at man vel itfe fif udarbejvet alt faa godt fom man on— 
ſtede, og Derfor fenere, førend Loven formeligt vedtoges paa de andre Thing, 
maatte gjøre nogle Forandringer. 
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Overlaſt. Her paa Dette Rigsmode har altſaa rimeligviis hiin Sam— 

tale mellem Kongen og Erkebiſkoppen fundet Sted angagende den nye 

Beſkatningsmaade, fom vi i Det foregagende have meddeelt. 

En anden Deel af Loven, vedfommende Kongedømmet eller Kongens 
Magtfuldfommenbed, der ogſaa maa have været færdig i 1271, men 

mod bvis Antagelſe Erkebiſktop Jon paa Kirfens Vegne maa have inde 

fagt em midlertidig Proteft, var upaatvivleligt Ibingfarebaalfen med dens 

Wdvidelfe af Lagmændenes og Svsfelmændenes Embedsmyndighed. Thi 

ogſaa Den greb, fom vi allerede have antydet, paa mange Maader 

md i hvad man kaldte Kirkens Fribeder. Hidtil, da Lagmanden fun 

bavde været til for at føifte Net mellem Smaafolf, medens alle Domme i 

civile Sager, ligeſom De criminelle, fældtes af Fbingmændene uden Lag— 

mandens Mellemkomſt, funde man uden fynderfig Vanffelighed forebygge 

Anftød mod den almindeligt gjeldende, og færftilt ved Pave Coeleſtins 
Privelegier af 1194 indffjerpede Regel '), at ingen Gejftlig maatte un- 

derkafte fig verdslige Domſtole i de Filfælde, fom den canonifte Ret for- 

bød, hvortil ogfan de Søgsmaal hørte, Der rejftes af Lægmænd mod 

Gejjtlige, og om De end fun vedkom verdslige Unliggender *). Vel paa- 

byde iffe vore ældre Love nogen færegne firfelige Domjtole, og Lobbe⸗ 

ſtemmelſerne ſelb gaa aabenbart ud fra, at Ejendomsſporgsmaal, hvad 

enten De vedkom Kirken eller ej, ſtulde behandles ved De almindelige Dom— 

ſtole; men ved Lagtbingene ſkulde ifølge De udtrykkelige Lovbud visfe 

Preſter være tilftede, ligeſom det var foreffrevet, at Biffopperne ſkulde være 

der; Den Beftyrelje af Lagtbinget, der ved Den nye L00 tillagdes Lag- 

manden, fynes tidligere at have været udført af Stedets Preſt: faaledes 

havde man vel altid Adgang til, ved Sager, der regnedes for Geſſtlig— 

heden eller Kirfen vedfommende, at faa opnævnt Gejftlige til Dommere, 

elfer overboved at mage det faaledes, at den faafaldte verdslige Arms 

FIndblanding ej blev altfor ffarpt fremtvædende 3). Vi have ogſaa feet, 

1) Ge ovenf. I. S. 274. 

?) Det bedfte Begreb om, hvad der regnedes til de undtagne Sager, faar man 
ved at fammenholde Cardinal Villjams Brev af 15de Aug. 1247 (fe ovf. 

S. 38) med de fenere mellem Kongen og Grøebiffoppen frillede Overeenskom— 

fler, hvor Sagerne felv udtryffeligt opregnes. Her nævnes aller førft Sa- 

ger, der angif Gejftlige, hvad enten de tviftede mellem fig felv indbyrdes, 

eller fagføgtes af Lægmænd. 

De ældre Ghriftenretter byde udtryffeligt, at VBiffopperne ſtulde indfinde fig 

paa Thingene, ligeledes fres det af Gul. Lov Gay. 3, at Biffoppen ffulde op- 

nævne Mesjeprefter til at fomme det. Henfigten hermed fan neppe have væ 

tet nogen anden, end at de ffulde fungere ſom Nævnings- og Lagrettesmænd 

i Firfelige Sager. Nærmere Oplysning findes i Kevfers n. Kirfehiftorie 
I. S. 210, 460. 

3 
— 
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hvorledes Cardinal Villjam i fit merkelige Brev af 16de Auguſt 1247 

bevidnede, ,at ban fandt Norges Niges Kirke i fuldfommen og uantaftet 

Frihed med Henfyn til Jurisdictionen i alle gejftlige Sager, famt over 

alle Gejftlige, hvad enten der vejfte8 Søgsmaal mod dem i gejjtligt eller 

verdsligt Henfeende”. Var Dette end iffe Den rene Sandhed efter Lo- 

vens Bogftav, faa var det dog viftnok den factiffe Filftand '). Men en 

anden Gag var Det, naar Lagmanden blev Enedommer, og enhver 

civil Retsact, i det mindfte i førfte Inſtans, flulde afgjøres af ham 

uden at Det med et eneſte Od var omtalt, hvorledes det feulde forhol— 

deg, naar faadanne Irætter verferede mellem Gejftlige og Berdslige eller 

mellem Gejijtlige indbyrdes. Thi Da vilde man ofte fomme i det Fil 

fælde, at Eager, fom netop benhørte under Den i hiin Urtifel undtagne 

Klasfe, maatte paadømmes af den alene af Kongen indfatte, verdslige 

Dommer, ligefom ogſaa den, der ffulde paafee Dommen overholdt og i 

Gjenftridigbedstilfælde fræve Bedfommende til Mette, var Den anden fon- 

gelige Gmbedsmand, Sysfelmanden. Naar Erkebiſkoppen erfarede, at 

faa betydelige Lovs-Forandringer, fom Disfe, ej alene vare i Gjere, men 
ogfaa virfelig førte i Pennen — og Det fan naturligvis iffe have varet 

fænge, førend ban erfarede Det, — Da var Det endog fra hans Standpunkt en 

Pligt at proteftere Derimod, indtil Mislighederne vare bævede. Ved at pro- 

teftere faavel herimod, fom mod den før omtalte Forandring i Skatteydelfen 

benyttede ban fig fun af Den Net og Mvyndighbed Der tilfom ham ifølge 

hiin Privilegiebulles Ide Uvtifel, Der foreffrev „at ingen Konge eller 
Fyrſte maatte uden Biffoppernes og De forftandige Mænds Samtykke 

forandre Landets vedtagne førevne Love eller de beftemte Pengeboder, 

enten for Gejjtlige eller Verdslige, mod gammel Sedvane, til Kirfernes 

eller Gejftlighedens Skade” *). Det var endog, fan man fige, i Med- 

hold af denne Artikel, at faavel Dette, fom Det forrige Rigsmode var tile 

ftevnet, eller at Kongen, fom Warbøgerne udtryffe fig, hodt Ibing med 

Grøebiffoppen. — Denne var faaledes i fin fulde Net, naar ban prote- 

fterede mod De her omhandlede Forandringer, og fordrede Lovgivningen i 

dDisfe Dele lempet efter de Norges Kirke af Kongerne felv indrømmede 

Friheder. 

1) En anden Sag er, at Kongen allerede ved Villjams egen Mellemkomſt har 
føgt at faa den Udvidelfe af Lagmændene$ Dommermyndighed forøvrigt, fom 

man fan fe har ligget Kongerne faa meget paa Hjertet, bragt i Stand. Thi 
hertil figter vel Cardinal Villjams Bud i oftnævnte Brev (fe ovf. S. 38), 

at hvis der opflaar Søgsmaal mod en Lægmand anganende em verdslig Sag, 

ffal Sagføgeren, hvad enten han er gejftlig eller verdslig, forfølge Sagen 

for Kongen eller de af Kongen beffiffede Dommere. 

2) Ge ovenf. III. S. 274. 

: — 
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Men Griebiftop Jon nøjede fig ikke hermed. Han gjorde endog 

Miner til at ville vinde De Herligheder tilbage, fom Kirken havde haft i 

Magnus Erlingsſons og Erkebiſkop Eyſteins Tid, og fom gjorde Kon- 

gen til dens Vaſall. Tiden anfaa ban vel for færdeles gunſtig til at 

vove et Forføg Derpaa, fiden der nu ej alene var Fale om en fuldftæn- 

dig Lovreform, og Lejlighed faaledes forhaanden til at faa ældre Urtik 

fer fremdragne og underfaftede en ny Granffning, men ogſaa Kong Mag— 

nus's velbefjendte Hengivenhed for Kirfen i Forbindelfe med hans blide 

og fromme Charakteer [od formode, at man maaffee vilde finde ham mere 

medgjørlig end nogen af hans Forfædre hidtil havde været eller nogen af 

hans Gftermænd paa lang Fid vilde blive, faa at det altfaa gjaldt at 

benytte Lejligheden. Planen bertil var allerede fattet af Erkebiſkop— 

pen fra Det førfte Øjeblif, ban begyndte at tage Deel i Forband- 

fingerne om Lovreformen. -— Men han favnede beller ikke færftilt Op- 

fordring Dertil. Pave Clemens den 4de var død den 24de Novbr. 1268, 
og efter at Paveftolen i to Aar og ni Maaneder havde ſtaaet ubefat, 

fordi Cardinalerne ej funde blive enige i Valget af hans Gftermand, var 

under ljte Septbr. 1271 Iheald af Piacenza, Ardidiaconus i Littic, 

bleven valgt til Pave, og fronet den 27de Marts 1272 under Navn af 

Gregorius den 10de. Et af bans forfte Foretagender var allerede under 

29de Marts at udffrive et nyt almindeligt Concilium, der ſkulde hol 

deg den Uſte Mai 1274, pan et Sted, han nærmere efter Omftændighe- 

Derne forbeholdt fig at angive, og hvortil ej alene Biftopperne og De 

andre højere Prælater, men ogfaa Fyrſterne indbødes til at møde enten i 

egen Perfon eller ved Fuldmægtige. J Cirfulærftrivelfen, hvoraf lige 

ledes Exemplarer fendtes til alle Erkebiſkopper, nævntes vel fornemmelig 

Græfernes faakaldte Frafald og det hellige Lands førgelige Filftand fom 

Hovedgrundene, der beffemte bam til at fammenkalde dette Møde, dog anbe 

falede han Derhos alle de Prælater, til hvem han henvendte fig, ,nøje at 

eftergrandffe og troligen at optegne alt bvad der funde trænge til Be— 

rigtigelfens og Neformens Fil, for fiden at bringe Det til felve Conci— 

liets Kundffab, figefom ban paa fin Side fovede at anvende fin vderfte 

Flid paa, at alt fammen, faavel fom bvad andet der maatte blive Con— 

eiliet forelagt, føulde blive behørigt Drøftet og ordnet” '). Skrivelſerne 

til Norge affendtes med en Ghorsbroder fra Nidaros, ved Navn Sig- 

hvat, der, uvift i hvad Erende, havde opboldt fig ved Curien *), og 

nu vendte tilbage; han maa være anfommen til Norge om Sommeren 

1272. Glutninqs-Opfordringen gav Erkebiſkop Jon en velfommen An— 

1") Raynaldi Annales, 1272 Mo. 21. 

2) Arne Biffops Eaga Cap. 10. 

Mund, Det norffe Folks Hiftorte. pv. 34 
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fedning til at fordoble ſin Iver i at fremſoge Alt, der efter hans Me— 

ning i den norſke Kirke maatte tvænge til Neform, og han baabede vel 

at funne give fine Neformforflag faa meget ftørre Eftertryk, fom ban 

ifølge Pavens Bud i Skrivelfen i egen Perfon agtede at indfinde fig 

ved Modet. 

Erfebiffoppen var allerede, fom ban felv fenere —— fig !), 

ved De Underføgelfer, fom han lige fra fin Filtrædelfe til Embedet 

havde anftillet om Den norſke Kirfes Mettigheder og Friheder, kom— 

men til den Overbeviisning, at disſe i mange Maader vare blevne 

indftrænfede og forringede ved den verdslige Net, nemlig fordi næften 
alle de Sager, der vedkom Kirfen, behandledes af De kongelige Ombuds— 

mænd eller Sysfelmænd for Netterne efter Landets verdslige Love eller 

Vedtægter, med Filfidefættelfe af den canoniffe Net og de kirkelige Fribeder, 

fan at Nidaros Kirke factiff itte havde andre Perfoner frie (for den verds- 

fige Arm), end dem, der hørte til Erkebiffoppens Huus eller arbejdede 

paa Chriſtkirkens Opbygning. Derhos meente han, at De tidligere, 

Nidaros Kirke færffilt tilftanede, Privilegier vare blevne mangfoldigt be- 

tlippede, ,formodentligt”, fom ban liſtigt udtrykte fig, ,, ved undladt Brug”; 

og blandt disſe Privilegier fornemmelig Det før omtalte, mere end mis- 

tæntfelige af 1174, hvorved Kong Maqnus Erlingsſon ſkulde have ofvet 

fig og fit Nige til St. Olaf, og til Jegn paa denne fin Underkaftelfe 

forordnet, at Norges Krone efter hans, faavel fom efter hver følgende Kon- 

ges Død ſkulde ophænges i. Nidaros Chriſtkirke 2). Idet han uden Videre 

5 Nemlig JIntimationen til Overeensfomften i Bergen 1273, fe nedenfor, jofr. 
Dipl. Norv. I. No. 64. a., N. gl. LI. &. 482. 

2) Daden Artikel af 1164, Hvorom der fenere, hvad Valgretten angaar, ev Fale, ikke, 

faadan fom den findes indført i den ældre Gulathingslov, indeholder det mindfte 

om Kongedømmets Underfaftelfe, men handler alene om Kronens Of ring, 

maa faaledes det Privilegium af Kong Magnus, hvortil her figtes, være hiint 

mistænfelige Brev, hyorom der ovenfor er talt udførligt I. S. 936 og IM. 

S.186. Thi fin her tales der om Kongedømmets Underkaftelfe. Erna Brevet 

iffe ligefrem underftuffet, hvilfet dets befynderlige Sprog faavel fom andre 

Omftændigheder kunde give Anledning til-at tro, da har det i det mindfte 

ganffe vift, faaledes fom ovenfor antydet, været erhvervet af Grøebiffop Ey— 

ſtein underhaanden, medens Kong Magnus befandt fig i forfnytte Om- 

ftændigheder, og hengjemt i Ardivet, for fenere, efter et Par Generationers 

Forløb, at funne drages frem ved en befvem Lejlighed og benyttes til Kirfens 

Gavn. I Brevene af 1273 og 1277 gjør Erkebiſkoppen tydeligt Vorffjel 

mellem Magnus's Privilegium for Kirfen, altfaa det her omfpurgte, og 

Gonftitutionen, d. e. den paa Rigsmødet fattede Beflutning, om Konge- 

valget. Men hvorlédes Sammenhængen er med hHiint Privilegium, bliver 

fremdeles em Gaade. At Kong Magnus Haafonsføn iffe erfjendte dets Egt— 

hed fynes at fremgaa af hans JIndyendinger derimod. 
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henholdt fig til Beftemmelferne paa Rigsmodet 1164, ſom fremdeles 

gjefdende, men fun ,ved Mangel af Brug” halv forglemte, paaftod ban 

endog, at ifølge den der givne Forftrift for Fronens Beſattelſe efter 

en Konges Død var Norge et Valgrige, og at Crøebiffoppen  tilligemed 

Spdbiffopperne føulde bave De førnemfte Stemmer ved Valget. Dette 

var, fom man let feer, en aldeles baartvukfen Fortolkning, thi endog 

ved Urtiflen af 1164 beftemtes Det med vene og flare Ord, at 

naar Den regjerende Konge havde nogen egtefød Søn, føulde denne 

være hans Efterfolger, med mindre Ondffab eller Uforftandighed gjorde 

ham uffitfet Dertil; i faa Fald ſkulde den af bans famfedre Brø- 

dre, eller i Mangel af disje hans narmeſt arveberettigede Frænde, for 

faavidt ban paa Modet dertil anfaaes Duelig, blive Konge, og førft naar 
ingen faadan fandtes, ffulde Forfamlingen vælge en ny Konge, og Er— 

febiftoppens faavel fom Biffoppernes Stemme herved have ſtorſt Vegt 1). 

Hvor ſtor Indflydelſe end de verdslige og iſer De gejftlige Magnater 

Herved fif paa Tronens Vefættelfe, fan erklæredeg dog ikke Norge Der- 

ved abfolut for et Balgrige, tvert imod udtaltes udtrytfeligt Det Prin- 

cip, at Kronen ſkulde qaa i Arv fra Fader til Søn. Men Grøebiftop- 

pen ignorerede alt andet end det allerfidfte Filfælde, eller ogſaa maa han 

have meent, at det altid ſtod i De gejftlige og verdslige Magnaters Magt 

ped overdreven Udftræfning af Deres Net til at bedømme Fronpræten- 

Dentens Duelighed, at bringe bvem de vilde paa Ironen. Disſe tre 

her nævnte Punkter, figer Grøebiffoppen, befluttede han, ifølge Den ved 

Indkaldelſen til Conciliet givne Opfordring om at antegne alt hvad der 

funde trænge til Forbedring, at fremlægge for Vaven fom værende af 

Dette Slaqs 2). Vi have allerede i det Foregaaende paapeget Den tvivl- 

fomme Gtilling, dine Artifler af 1164 indtøg i Norges Statsret. Det 

er vift not, at Beftemmelfen om Kronens Ofring, den egte Fødfelo. f. 9. 

ganffe maatte anfees opbævet ved Magnus Erlingsjøns Fald, bans Lin- 

je8 Fjernelfe fra Tronen, og det ftrenge Urverettigheds-VPrincips Op- 

retboldelfe efter qammel Skik ved Sverre og hans Gfterfommere uden 

Henſyn til Fronprætendentens legitime eller illegitime Fodfel; men vift 

er Det, at Kong Haafon Sverresføns Ovd i hans Forlig med Gejftliq- 

heden af 1202 vare noget tvivlfomme; ved Inge Baardsføns Opbøjelfe 

paa Tronen fremfor nogen anden Kongeætling fones man fornemmelig åt 

bate faget Henfyn til bans egte Fedſel, altfaa til Det i Urtiflerne af 

1) Se oven. II. S. 934, jvfr. Gulathingsl. Gay..2. 

?) Se Intimationen til Overeensfomften å Bergen af Ifte Aug. 1273, N. gl. 
Sove U. 457. Dipl. Norv. 64. a. 3 

34* 
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1164 udtalte Princip, og end mere føgte man at fætte dette igjennem, 

Da et faa ſtort Parti, fær blandt Gejftligheden, erklærede fig til For- 

Deel for Inges Broder Skule fremfor Haakon Haafonsføn. Haakon 

Haakonsſon bavde felv bragt det famme Princip et Offer, idet han an- 

faa det nødvendigt at lade fig legitimere, for at opnaa Kroningen. For— 

faavidt fom disſe og lignende Stridt kunde udtolfes fom IJndrømmelfer 
til Gunjt for hiin Artikel, og forfaavidt Artiklen ej udtrykkeligt var tile 

bagefaldt eller afløft af nogen ny Tronfolgelob, funde altſaa Erkebiſkop⸗ 

pen med nogenlunde Skin af Met fige, at disſe Artikler fun havde ligget 

ubrugte, uden Derfor i fig felv at være hævede. Men dette gjaldt dog 

itfe lenger end til Maret 1260, tbi den nye, i dette Aar, paa et Nigsz 

møde, af Erkebiſkoppen, Biffopperne og alle verdslige Magnater og De- 

puterede, altfan nøje efter alle Forftrifter vedtagne Fronfølgeløv meldte 

iffe et Ord enten om Kronen8 Offring, eller om nogen fom belft Balgret 
til Sronfølgen, end mindre om Kongedømmets Underfaftelfe og Erke— 

biffoppens og DBiffoppernes ,fornemjfte Stemme" ved Valget. Erke— 

biffoppen maa faaledes ganffe have flaaet en Streg over Denne vigtige, 

fun for tolv War tilbage, rimeligviis endog under hans egne Ojne iftande 

bragte Akt. For at der imidlertid, fom Erkebiſkoppen fremdeles udtryk 

fer fig, ikke beraf frulde opftaa nogen Strid mellem Kongedømmet og 

Kirfen, Der funde blive til ESfade for Manges Sjæle og Legemer, frem 

ftillede Griebiffoppen førft bine Punkter for Kong Maqnus felv, idet 

han bad ham om at famtvffe i, at de begge ordnede Gagen imellem 

fig, „ſaaledes fom det bedft funde vorde Gud til Wre, Kirken til Gavn, 

og Det hele dem betroede Folk til Frelſe“. Kongen fvarede Dog hertil, 

„at ban havde de klakkeligſte Grunde at opffille mod bine Puntter, om Sagen 

ffufde omme for nogen retfærdig Dommer, fornemmelig bvad Kongevalget 

og Kronens Ofring angif; man føulde have ondt for at bevife at Nid— 

aros Kirke nogenfinde havde været i fredelig og ubeftridt Befiddelfe af 

disfe Mettigheder; det forefom han i Sandhed at være en ny og bidtil 

ubørt Fordring, man frillede til ham, at ban ſkulde lagge fit Konge- 

dømme under nogen anden Myndighed, bviltet han med uindføræntket Ar— 

veret havde faaet efter fin Fader og Forfædre, og med Guds Hjelp 

haabede figefaa frit og ubeftridt at efterlade til fine Arvinger og Efter— 

føommere”. , Imidlertid”, tilføjede ban, ,ffulde ban Dog formedelft den 

Kjærligbed, han altid havde næret for hvad der bar godt delt, og ifær 

for Moderkirken i Nidaros, hvis Yndeft ban gjerne vilde nyde, famt 

fordi ban efftede Fred og overholdt Metfærdighed, ej være utilbøjelig 

til at indrømme den noget ſtorre Privilegier og Fribeder" '). Han 

1) Ge fremdeles Jntimationen til Dyereensk. i Bergen af Iſte Aug. 1273. 
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erffærede fanledes, hvorvel paa Den mildefte og fagtmodigfte Maade, at 

han vilde bare Sporsmaalet om Kirfens Supremati over Kronen holdt 

aldeles borte, og at ban iffe agtede at tilftaa Kirfen andre Frideder, end 

bvad der fod Den fongelige Svuverainetet aldeles ubeffaaren. Kun paa 

Dette Grundlag var han villig til at underhandle. 

Naa dette Grundlag vifte ogſaa Erøebiffoppen fig fra fin Side villig til 

fremdeles at underhandle, hvad enten ban nu trøftede fig med, at Den Over— 

eensfomft mellem Kronen og Kirfen, fom disſe Underbandlinger vikde 

fede til, dog fun maatte blive en foreløbig, fiden Det faldt af fig felv at 

den førft maatte forlægge Vaven paa det vordende Concilium og betræftes 

af bam for at faa endelig Gyldighed, eller ban, fom ovenfor antydet, fun frem- 

fatte bine overdrevne Fordringer for at bave noget, ban funde fade fig af: 

prutte, og Derved være Des filrere paa at opnaa De Privilegier og Fri- 

eder for Kirken, der ikke fan tøjnefaldende og paa en for Kronen faa 

frænfende Maade greb ind i Dens Souverainetetsret..  Havde det været 
Erkebiſkoppens Henfigt at Drive bine Fordringer til det pverfte, da havde 

han vel fnarere afbrudt alle Underbandlinger. - Ut han fortfatte dem, 

vifte, at ban ej var utilbøjelig til at lade Det fomme til et Forlig paa 

mindelige Vilfgar. Han maatte Desuden fnart have haft faa god 

Sejligbed til at erfare bvorledes Kongens verdslige, tildeels maaſkee 

og gejjilige Naadgivere, faavel fom overboved Det hele verdslige Ari— 

ftofvatt, optog Den efter faa lang Tids Forglemmelfe opfriffede For- 

dDring paa Kronens Underfaftelfe, at ban derefter funde indrette fin 

Handlemaade, og man feer tydeligt at en faadan Underfaftelfe af Kronen 

under St. Olafs Højbed, langt fra at betragtes fom nogen Forberli- 

gelfe for Kronen, tvertimod betvagtedes fom en Forringelfe og Nedvær- 

Digelfe, og at et faadant Forføg vilde blive pderft upopulært og møde 

den beftigfte Modftand. 

Hvad Der paa den anden Side ogfaa femte Kong Magnus til no- 

gen Gftergivenbed, var vel iffe alene, fom Erkebiſkoppen udtryfte fig, 

hans fædvanlige velvillige Sindelaq mod Kirfen, og hans Netfærdigheds- 

følelfe, Der maatte tilfige Dam, at Kirfen ved den almindelige Lovreform 

batde en billig Fordring paa at fee fine lovlige og overalt i det fathol- 

ſke Europa erkjendte Nettigbeder udtrykkeligt faftfatte, men ogſaa færegne 

Betragtninger, deels af religigs, deels af politiff Natur. Kongen havde 

ftrar efter Nytaar 1272 været farlig ſyg, faa at ban endog troede 

fig Døden nær, og lod fin Ven og forhenværende Cantfler, Biſkop 

Aſkatin i Bergen, give fig den fidfte Olje )). Det er ikke ufand- 

) Annalerne, for 1272, Br. af K. Magnus's Gay. 5. Udtryffene i Annalerne 

funde fet give Anledning til at fro at Kongens Sygdom indtraf om Vintren 
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fynligt, at hans Sygdom fan bave virket noget par bans fromme 

Gemyt til at gjøre ham noget mere føjelig med Henfon til Kirfens 

Fordringer, ligeſom man vel og maa antage, at Erkebiſkoppen ikke har 

undladt at benytte fig af den frvagere og mere blødhjertede Filftand, 

hvori Kongen befandt fig fom Neconvalefcent, til at virke paa Hans re— 

figiøfe Følelfe, og afloffe bam Løfter. - Der nævnes viftnok ikke, til 

hvad Fid i Aaret 1272 de vigtigfte Forhandlinger mellem Kongen og 

Grøebiffoppen plejedes, men af Det ovenfor berettede ſynes det rimeligft, 

at Kongens foreløbige Løfte, om noget faadant gave, har været givet 

i Løbet af Sommeren 1272, efterat Indfaldeljen til Conciliet var kom— 

men. Men dette hindrer ikke, at Erfebiffoppen ogſaa før den Tid fan 

have haft alvorlige Samtaler med ham om Denne Sag: tvertimod ev 

Det endog det fandfynligfte, at Erkebiſkoppen, efter at ban førft havde bragt 

Den paa Bane i 1271 eller maaffee allerede i 1269, og fremfat Pro- 

tefter mod flere af De foreflagne Beftemmelfer i den verdslige Lovgivning, 

iffe fod nogen Lejligbed gaa forbi til at tale bderligere med Kongen derøm. 

Hertil fom nu ogfaa at Kong Magnus, maaffee fornemmelig paa Grund 

af fin fidfte farlige Syadom, ønffede at fan Tronfølgen nærmere beftemt 
og fine Sonners Nettigheder fitrede endnu i fit levende Live, for at der 

ej, om ban atter pludfelig faldt i en lignende Sygdom og bortryffedes, 

ſkulde opftaa Forvirring. Hans ældfte Søn, Olaf, om bvem der alke 

rede ovenfor er talt, Da ban endnu var fød i Kong Haafons Levetid, 

var Død i 1267, men Dronning Ingeborg havde efter Den Tid født 

ham tvende Sønner, nemlig Erik, i 1268, og Haafon, i 1270). 
Den ældre Fronfølgelov, vedtagen i 1260, var altfør Fortfattet og 

i flere Henfeender mangelagtig. Den betegnede ikke tilftvætkkeligt Dde 
muligt indtreffende TFilfælde, og bar altfor meget Præget af at være 

fempet efter De færegne Forhold, der juft paa dens Udjftedelfestid fandt 

Sted, nemlig dDa Magnus var Kong Haafons enefte Søn, og han felv 

heller iffe havde mere end een Søn, Olaf. Den forudfætter nemlig 

itte Filværelfen af mere end een egtefød Kongefon, og for det Vil 

fælde at en faadan ej findes, erklærer den Kongens uegte Søn ſtrax for 
Fronfølger, uden med et Od at omtale Kongens egtefødde Broder. 

Nu, da Kongen båvde to egtefødde Sønner, maatte Tanken om, at den 

ældftes uegte Søn maaſkee ffulde funne udelukke den anden fra Tron— 

følgen, være modbydelig faavel for Kongen og Dronningen, fom for 

Foltet i Almindelighed, og Derfor var en ny Fronfølgeløv nødvendig, 

1272—1273, umiddelbart før hans Vinterophold i Tunsberg, men af Saga- 

brudftyffet fres det, at han blev fyg ftrar efter Julen 1271—72. 

1) Annaferne, ved De her næynte Var. 
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hvor egtefødde Side-Arvinger fif den tilbørlige Plads foran Kongens 

uegte Sønner. Ved Siden beraf maatte Det anſees nødvendigt at Kon- 

gen ved en færegen Dispofition beftemte, hvad Stilling bans yngre Søn 

efter hans Død ſkulde indtåge og hvorledes han ſkulde forførges; efter 

Det allerede ved Overeensfomften mellem Kong Haafon vg Skule Jarl 

paa Nigsmødet Å Bergen 1223 udtalte Princip, bvilket Erkebiſkop Einar 

og mange anfeede Mænd fenere ogfaa vilde bave gjørt gjeldende i 1255, 

da Der var Tale om en Dispofition med Henſyn til. Kong Haafons 

Sønner, Haafons og Magnus's gjenfidige Stilling efter Faderens Død 1), 

faldt det faa at fige af fig felv, at Den ældfte af Brødrene ſkulde have. 

Konagetitel og Souveraineteten over Niget, Den yngſte Hertugstitel med 

en Deel af Niget, paa det nærmefte en Trediedeel, til Len under Brode— 

rens Overhojbed. Da man maa antage, at Grøebiffop Einar iffe fan 
have gjort biint Forflaq i 1255 uden Maqnus'8 Vidende og forelgbige 

Samtykke, havde denne derved allerede felv paa en Viis godkjendt Prin- 

cipet, og Dette agtede han nu ogſaa at følge. Men da Gejiftlighe- 

den, bvis den var altfor ugunftigt ftemt mod Kongen og Kongebufet, 

funde lagge føore Hindringer Å Bejen mod en faadan Dispofitions An- 

tagelffe, var Det af ftor Vigtighed for Kongen at filre fig Dens Sam- 

tyffe, og Denne Betragtning fan vel Have ledet ham til at give efter for 

Grøebiffoppen 1 alt, hvori han med nogen Rimelighed kunde føje ham, 

uden utilbørligt at opoffre nogen af de Rettigbeder, Der billigviis tilfom 

Kronen og uden bvilfe Den vilde tabe i fin Verdighed. 

Der berammedes Derfor et nyt Rigsmode i Bergen til Sommeren 

1273, for at ordne De ber nævnte Anliggender og flutte Den forønffede 

Overeensfomft mellem Kronen og Kirfen. Imidlertid begav Kongen fig 

henimod Høften til Vifen, bvor han havde aftalt en Sammenfomft med 

Den fvenffe Konge Valdemar, faaledes fom det i det følgende nærmere 

ffal berettes, og bvor han tillige vilde bolde et Møde med alle de pt 

fandffe Lendermænd og GSvsfelmænd, for at faa Deres nye Embeds- 

pligter og Nettigbeder nærmere beftemte. Det var vel ogfan hans Hen- 

figt, at fifve fig Deres Samtykke og Medvirfen ved de AUnliggender, Der 

ffulde behandles paa Det foreftanende Rigsmode i Bergen. Han til 

bragte Derfor Vinteren i Tunsberg, og fammenfaldte der til St. Paals— 

mesfe (25de Januar) alle Lfendermænd, Stallarer, Laqmænd og Sysfel- 

mænd, baade fra Vifen og Oplandene *). De Forhandlinger, fom her 

1) Se ovenfor S. 146, 147. 

2) Brudft. af K. Magn. Saga Cap. 6, jevnfør Hirdffraa Cap. 36, hvor der 

gjøres bedſt Nede for dette Møde, og hvor dets Statuter find»8 optegnede. 
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fandt Sted, vedvarede bele tre Uger, og færdeles vigtige Beflutninger 

bleve ber vedtagne. 
For Det førte fiulde alle Lendermænd og Veitflemænd, altfan ſaa— 

Danne Hirdmænd, der uden at bære Lendermandstitel Dog bavde fanet 

Beitfle, i Krigs- eller dermed beflægtede NMødvendigbedstilfælde, for brer 

45 Merters Veitfle holde til Kongens Fjenefte fem Mand i tre Maa— 

neder, (altſaa mindre eller mere i Forhold efterfom VBeitflen felv var 

mindre eller ftørre, eller 4 Mand for hver 3 Merfers Beitfle) med faadanne 

Vaaben, fom vare foreffrevne for Hirdmand, Gjefter eller Kjertefvende, famt 

Filbehør, paa fin egen Koft, uden- og indenlands, ligeſom og enhver Sysſel— 

mand i Kvftvdiftricterne fra Elven til Rygjarbit pan famme Maade og i famme 

Tid for hver Tyveſesſe 1) i hans Sysſel ſkulde flaffe 6 Mand, eller flere, 

om Svflens Lidetal var ftørre, famt Dei Oplandsdiftvicterne hver et engang 

for alle beftemt Antal, nemlig af Valdres og Haddingdal 40 Mand, af 

Raumarikes føndre Halvdeel 12 Mand, af Raumarikes nordre Halvdeel 

10 Mand, af føndre Hedemarken 10, af nordre Hedemarken 12, af 

pdre Hadafylfe 10, af nordre Hadafylke 12, af nordre og føndre Gud- 

brandsdafen tilfammen 16, af Øjfterdalen fem. 

For det andet beftemtes der, at enhver, fom fil Sysfel af Kongen, 

ffulde under fit Segl udftede og nedlægge hos Cantfleren et Nevers- 

brev, hvori han forpligtede fig til i fin Embedsførfel nøje at tagttage 
den baade af Kongen og ham felv aflagte Ced, og til paa Den ene Side 

at vife Mildhed og Staanfomhed faavel mod dem, der af Uvidenhed eller 

Gnfoldighed fom til at paadrage fig Bøder, fom mod de fongelige Leig- 

- fændinger, af bvilte Landffyld ffulde opfræves, men paa den anden Side 

ogſaa at gaa frem med tilbørlig Strenghed mod dem, der felv ved deres 

Ondſkab og Voldſomhed havde forffyldt deres Straf, famt paaſee, at 

Kongens Gaarde bleve ordentligt bebyggede, og fremfor alt ike tage 

Gaver eller Beſtikkelſer, ligeſom han og flulde give en nøjagtig Forteg- 

neffe paa, bvor ftor Kongens Bisøre (eller i Stibrede-Diftricterne Leding) 

var Da han tog ved Syſlen *). 

1) Der funde vel ligeſaa godt have ftanet „Skibrede“, efterfom Vikens Skib— 

reder fun havde Fyvefesfer at udrede; men det har vel været Meningen, ud- 

tryffeligt at betegne Maaleftoffen, efter hvilfen man fruldre regne: 

2) Det er her (N. gl. Love II. 129), hvor „Visore“ førfte Gang nævnes. Rig— 

tignof bruges Udtryffet her, faaleves at det indbefatter alle visfe Indtægter, 

baade Ledingen af Kvitviftricterne, famt den egentlige Visøre og Skatten af 
Sndlandsdiftrieterne; det er heller iffe faa ufandfynligt, at man aller førft 

brugte „Visore“ fom en fælles Betegnelfe paa al vis Kronffat, og at det fun 

ped ſenere Skik og Brig gif over til at bruges i denne ſpeciellere Betydning. 
Men faa meget ev vift, at denne Betydning af Ordet blev den fædvanlige og 

udeluffende.  Grindres maa det og, at de flefte af Øftlandets Sysfelmænd) 

2 
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Fremdeles beftemtes Det, at faafremt en Misdæder, Der ſkulde af: 

ftraffe8, var rømt til en anden Sysſel end den, bvori Forbrodeffen var 

bleven begaaet, ffulde Svsfelmanden over Denne Være pligtig til at ude 

Tevere ham til Svsfelmanden over biint, paa den fidftes Neqvifition. 
Fremdeles blev det foreffrevet, at i Filfælde af Manddrab, Der ef 

Ster Omftændigbederne ej ftrar ſkulde firaffes med Døden, ſkulde Sysſel— 

manden fnareft muligt fende Drabsmanden til Kongen med en Beretning 

om det Forefaldne, for hvis Sandhed de vilde indeftan; og dømtes han 

til Fængfel, itte til Dodsſtraf, ffulde ban fendes til en af de følgende 

Borge: til Borgen paa Nagnbildarbolmen ved Kongebelle, bvis han 

hørte bjemme i Egnen mellem Riqsarændfen og Svarteborg; til Val- 

densholm, bvis ban havde hjemme mellem GStarteborg og Kamborn (ved 

Mofs); til Oslo (d. e. Borgen paa Vaafeberg) fra Strøget mellem 

Kamborn og Dramn, famt fra Raumavife; til Slotsbjerget paa Funs- 

berg fra Egnen mellem Rygjarbit famt fra Fbelemarfen; og til Mjos— 

taltellet fra alle Oplandene med Undtagelfe af Raumarife. Og dømtes 

endelig Banemanden til Døde, ſkulde vedfommende Sysſelmand felv un- 

Derføae Sagen, og felv flaffe Skarpretter, ej lade Henrettelfen beførge 

ved den Dræbtes Frænder, hvilfet ogfan Loven bød ). Af disſe For- 

førifter bar den førfte, anqaaende FIndberetning om Manddrab, fremfaldt 

den Mangde Breve om Drabsfager, Der endnu forefindes her i Landet, 

ifær fra Tidsrummet mellem 1300 og 1530, og bvoraf mange give for- 

trinfige Stildringer af Folkets Leveviis og den Raahed i Swder, fom 

endnu i lang Tid herffede, ifær blandt de favere Klasfer *). Hvad Reg— 

ferne for Drabsmændenes Fængfelsjtraf angaa, da er det merfeligt nok, at 

Denne Straf ej udtryffeligen omtales i Loven; men Det maa bave været 

betragtet fom en Folge af Kongens Benaadningsret, at han funde for- 

andre Dodsſtraffen eller Lemlæftelfen til Fængfel paa vilfaarlig Fid. 
Det er i og for fig at betragte fom et iffe ubetydeligt Fremffridt i Kul 

tur, af man nu faaledes fundre fifre Samfundet mod en Forbryder uden 

nemlig 10, vare fra Oplandene, hvor Visøre i egentlig Forſtand betaltes, 

medens der fra Rygjarbit til Elven neppe var flere end fer. 

— 
— Se det ovenfor S. 523 anførte om Avdvarfelen for Sysfelmændene og Dom- 

merne om at bruge Maadehold, Alvor og Upartiffhed i VJorbryderes For- 

følgelfe og Domfældelfe. 

Beftemmelfen indffærpedes paa en Maade ved Art. 10 i Kong Haafon Mag- 

nusføns Netterbod af 17de Juni 1308, hvor der vel Handles om den aarlige 

Sndberetning i et Hefte (Kvaterni) om de i Aarets Løb ſtedfundne Drab, 

men hvor dog netop de Omftændigheder fordres anmerfede, fom man altid 

feer anførte i De enfelte Drabsindberetninger, faa at altfaa den for hine givne 

Forſtrift ogſaa har været anvendt paa disfe. 

2 
— 
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altid at antende qrummere Straffe. Dette opnaaede man ved de nde 

ogfaa ovenfor omtalte, Borge, der vel for en Deel havde føyldt Bor- 

gerfrigene Dere8 Oprindelfe, men nu ved Den humanere Fremfærd, de gjørde 

mulig, funde figes at have opvejet de Onder, af hvilke de vare en Affødning. 

Endelig beftemtes Det, at Ledingen ſkulde ydes i to Afdelinger, 
Vaar og Høft, og at VBaarledingen føulde være udbudt til Midfafte, 

indfamfeg til Paafte, og bragt til Vunsberg ved Hallvardsmesfe (15de 

Mai), Høftfedingen udbuden ved Vinternat, indfamlet ved Mortensmesfe, 

og bragt til Byen til Juul, faavel fom Landffylden af Kongsgaardene "). 

Da Vaaren fom, forlod Kongen Funsberg, og begav fig tilbage 

til Bergen, hvor Modet ffulde holdes ved Begyndelſen af. Juli Maaned, 

og, fom man erfarer, umiddelbart efter Gulatbing eller rettere i Forbin- 

delfe dermed, faaledes at Den nye Ironfølgelov, efter at være affattet og 

vedtagen af Høvdingerne i Bergen, ogſaa funde paa gammel Viis fov- 

tages paa Gulatbing. Dette var nemlig endnu iffe henlagt til Botolfs⸗ 

mesſe, og aabnedes vel ſaaledes efter Den i den galdre Lov beftemte Tid ved 
Petersmesſe 29dDe Juni. Erkebiſkoppen og De øvrige Biftopper, Len- 

dermiændene, Lagmændene og Sysſelmandene famt de flefte baandgangne 

Mænd fom efterhaanden til Bergen, og Mødet blev ogſaa ualmindelig tal- 

rigt derved at Biſkop Arne i Skaaldolt, faavel fom en heel Deel islandſke 
Herrer vare tilftede, for at faa Den nu par Island gjenoptagne Tviſt 

om Beftyrelfen af Kirfegodferne afgjort, faaledes fom det i det følgende 

vil blive omtalt. Biſkop Arne og de islandſke Herrer vare allerede Naret 

forud anfomne til Norge, og Biftopen bavde været med Kongen under 

hans Ophold paa Øftlandet. Saa vidt man fan fljønne, maa de forelobige 

Forhandlinger allerede have begyndt for Gulathinget, ſiden ej alene Tron— 
folgeloven virkelig bley loptagen paa Gulathing, fom det udtrykkeligt he— 

der, med Erkebiſkoppens, alle Lydbiſkoppernes, Lendermændenes, De øvrige 

færde Mænda, Stallarernes, Lagmandenes og alle de tilftedeværende haand— 

gangne Mænds Samtykke *), men ogfaa, hvorom mere nedenfor, en foreløbig 

Sovtagelfe af Landsloven fynes at være ffeet. Ved biint Samtykke til en ordent= 

1) Der findes viftnof iffe nogen foreløbig udtryffelig Grilæring om at Ledingen 
herefter ffulde vdes i to Ferminer, men da Ferminerne felv nævned, og der 

iffe tidligere er Fale om dem i Loven, er det Fart, at denne Deling ffriver 

fig fra famme Møde. Det er ogfaa det naturligfte at den flod i Forbindelfe med 

og var en Følge af Den nye Ledings-Indretning. 

2) Ge hHerom ovenf. S. 518. Det ev dog viftnok iffe umuligt, at det Hyldings- 

thing, fom den den Juli holdtes paa Ghriftfirfegaarden i Bergen, regnedes for 

Gulathing. Da Kong Haafon bhyldedes i Bergen den Sde Juli 1217, bley 
han, fom det udtrykfeligt figes, budt velfommen af Sigurd af Onareim paa 

alle Gulathingsmændenes Vegne, og Dagfinn Bonde, Gulathings Lagmand, erilæ- 

rede at Gulathingsmændene nu gjerne vilde vife Haafon al den Heder, de kunde. 
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fig reguferet Arvegang havde Erkebiſkoppen, om end iffe i udtrykkelige Ord, 

opgivet fin Fordring paa at Norges Nige flulde være et abfolut Valg— 

rige: en Fordring fom jo ogſaa, efter Hvad vi have feet, var uholdbar. 

Dog blev en formelig Menunciatton fra Erøebiffoppens Side af Denne 

Fordring, faavel fom af Fordringen om Kronens Ofring, indført fom 

førfte Avtifel i Den ſtrax efter udftedte Overeensfomft, faaledes fom det 

nedenfor vil fee8. Imidlertid forbeholdt han fig Dog, og Kongen ind- 

rømmede bam, at Den Uvtifel, Der tilfojedes efter Det egentlige Arvetal, 

og fom bandlede om, hvorledes man ſkulde forbode fig, naar Der alde— 

les ingen var filbage af Den fongelige Stamme, og en Konge faalede3 

maatte tælges, blev formet ganffe ligeſom biin Artikel fra 1164, hvilken 

Grøebiffoppen havde fordret opfriffet, nemlig at dDe verdslige og gejftlige 

Herrer tilligemed 12 fra hver Sysfel af Svsfelmændene opnævnte Mænd 

ftulde uopfordret indfinde fig i Nidaros til Raadflagning med Erkebi— 

ffoppen, og at Erkebiſkoppens famt Biffoppernes Stemmer frulde gjøre 

Udflaget ved Valget. Saaledes funde Erkebiſkoppen trøfte fig med, at 

Der Dog gaves eet Filfæde, hvor Tronfolgeren formelig ffulde vælges og 

hvor Den af bam før fig og fine Lvdbiffopper paaftaaede overvejende Fndflv- 

delſe paa Valget var fovbjemlet. Hvad Arveloven felv angaar, da udtalte den 

forſt og fremft det Vrincip at fun een ad Gangen feulde være Konge, vg opftile 

fede Dernæft tretten Arvegangsklasſer, nemlig 1) ældfte egtefød Søn; 2) ældfte 

egtefød Sønneføn (med det udtryffelige Tillzg: „hvis ingen egtefød Søn 

er til”; yngre egtefød Søn gik faaledes foran gldſte egtefød Sons 

Søm; 3) aldſte egtefød famfædre Broder; 4) aldſte egtefød famfedre 

Farbroder; 5) ældfte famfedre egtefødde VBroders egtefødde Søn; 6) 

ældfte egtefødde Søn af egtefød famfedre Farbroder; 7) aldſte uegte 

Søn af fidft afdøde Konge, fun iffe fød i Hoor eller Blodffam; 8) ege 

tefød Datters ældfte egtefødde Søn; 9) egtefød famfedre Syſters aldſte 
egfefødde Søn; 10) aldſte mandlige Nærfyffendebarn, flammende ved 

egte Fødfler fra den afdøde Konges Farfaders famfedre Broder; 11) 

ændfte mandlige Nærfpffendebarn ftammende paa famme Maade fra afdøde 

Konge Farfaders famfedre Svfter; 12) afdøde Konges Moders famfedre 

egtefødde Syſters egtefødde Søn; og endelig 13) næfte mandlige Arving, 

efter Det i Loven opftillede fædvanlige Avvetal, før faa vidt han er af 

rette Konge-YEtt. 

Det beftemtes tillige, at Den afdøde Konges Datter, Sønnedatter, 

Syſter eller Moder, faavel fom øvrige tvindelige Frænder, der ifølge den 

private Arvelov vare berettigede til Arv, men derimod udelukkede fra 

Kongearven, faa og de mandlige Frænder, der ikke hørte til Den egentlige 

Kongeætt, og faaledes beller iffe havde Net til Tronarven, men derimod 
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ftode nærmere til privat Arv efter Kongen end Fronarvingen, føukde efter 

det private Arvetal arve alt det Gods, der kunde regnes til Kongens. 

Privatejendom, nemlig af fafte Gjendomme hvad ban felv havde arvet 

efter fine Frænder, eller fjøbt for Losore, (Hvilket dog ei maatte være 

indfommet ved Galg af Kronqods) famt alt det Løsøre og de Gjendele, 
der ej børte Kronen til, med mindre den Ufdøde havde gjørt en udtryke | 
felig teſtamentariſt Dispofitton *). | då 

Bi have allerede ovenfor gjørt opmerkſom paa, at dette Urvetal, 

figeføom det foregaaende, ev nærmeft lempet efter de for Haanden værende 

Omftændigheder. J 1260 gjaldt det at fitte Magnus Fvonfølgen; i 

1273 gjaldt det at filre Kongens Yngre Søn, Haakon, Ironfølgen frem- 

for umyndige Sønner af den ældre; bvis Erik døde før Faderen, efter- 

fadende en Søn, vilde Dog iffe Denne, men Haafon, avve Tronen, vg 
hvis Erik døde, efter at være bleven Konge, men kun efterladende en 

Datter eller Datterføn, vilde Haafon ligeledes blive Fronfølger. Det 

var vel fornemmelfig Mindreaavigheder, man føgte at undaaa, men det er 

dog heller iffe faa ufandfynligt, at Kong Magnus fan have haft nogen 

Forfjærligbed for fin yngre Søn, der vift var et meget mere opvakt 

Barn end Den ældre. Vi ville fenere fee hvorkedes nye Forhold endnu 

engang bevirfede en Forandring i Konge-Arvefoven *), der fanledes, 

ffjønt Den burde have været urokkelig, Dog fom til at høre blandt de 

omffifteligfte af Norges ældre Grundlove. 

I Forening med Konge-Arveloven, og før Dennes Vedlagelſ⸗ paa Gula⸗ 

thing, maa Der ligeledes allerede være truffen en endelig Beſtemmelſe om 

De Titler, Kongens Sønner ſkulde bære, og De Forleninger, den yngfte føulde 

have, fiden det allerede i Det nys omtalte Fillæg til Arveloven, hvor der 

er Fale om at de verdslige og gejftlige Hovdinger ſkulde indfinde fig for 

at vælge Fronfølger, heder: , Hertug og Jarl, om De ere til" o. ſ. v. 9) 

Her forudjættes faaledes Hertugens Filværelfe. Det fynes desuden 

fom om biin Lovtagelfe førjt fandt Sted efter at Kongen havde fadet fine 

Sønner udraabe, den ene til Konge, den anden til Hertug. Thi Peters- 

mesſedagen (29de Juni) aabnedes fom fagt, Gulatbing, og allerede to 

Dage efter (Søndag Iſte Juli) bavde Kongen i fin Sommerhall en 

Hirdſteyne, hvori ban befjendtgjorde, hvad Der var befluttet anganende 

1) Nyere Landsfov og Bylov, IL. c. 2—7.  Jonsbogen, fammefteds; Hirbffraa, 

Gap. 1—3. : 

?) Nemlig ved Kong Haafon Magnusføns nye Arvelov af Septbr. 1302, hvor 

Datterføn allerede fattes i tredie Uru, efter Sønneføn, sjenfynligt fordi Kon- 

gen da fun havde en enefte egtefød Datter. 

3) I enfelte Hodſkr. faar der ogſaa , Hertug, om han ev til, eller Jarl”, 
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hans Sønners Fitler, og hvor ban tillige gav fine Mænd de behørige 
Forffrifter, hvorledes de ffulde forholde fig ved Hydings-Højtideligheden, 

pvilfte Vaaben de ſkulde bære v.f. v. Og denne Højtidelighed beramme= 

Des allerede til den følgende Dag, Marie Beføgelfes-Dag eller St. Svit— 

buns-Dag (den Juli), den famme Dag, paa bvilfen Cardinal Villjam 
havde indviet WApoftelfirfen, og fom derfor tillige var dennes Kirke— 

mesfedag, altfaa var en tredobbelt Feftdag 1). Da Aſte Juli var en Son— 

Dag, funde Gulatbinget fil Denne Iid netop have begyndt fine Forband- 

finger, og vanffeligt have tilendebragt Dem; Det er Derfor vimeligt, at 

Kongen, Erkebiſkopen og De pvrige Herrer førft fenere, henimod Thin— 

gets Slutning, bave begivet fig til Gulatbing, for at lade Arveloven 

antage med Defto ftørre Højtidelighed. Tidligt om Morgenen den 2den 

FIuli hørte Kongen felv Tider og Mesſe i Apoftelfirfen, og begge FJun- 

ferne, af bvilfe den ene fun var fem, den anden fun tre War, , Ude 

mesſe“ i Chriſtkirken de spirilu sancto. Imidlertid var Der om Mor- 

genen tidligt tilblæft almindeligt Thing paa Det fædvanlige Sted, Chriſt— 

firfegaarden, og alt ordnet faaledes fom Kongen Dagen forud havde be- 

ftemt. Dette var vel i det hele taget faaledeg fom det havde været Skit 

og Brug ved de tidligere Hyldinger, men Dog i flere Stykker anderledes, 

og Derfor vel paa Det nærmefte faaledes føm det findes foreftrevet i, Hird- 

fraa”, efter Den Bearbejdelfe og Udvidelfe, fom Kong Magnus under- 

faftede denne Lov (Yvorom mere nedenfor). Magnus bebagede fig altfor 

meget i af Slags pragffulde Optog, Højtideligheder og Ceremonier, til 
at ban ej ſkulde have grebet Denne Anledning, den enefte, han funde vente 

at opfeve, til at gjøre De Forandringer og Forbedringer i det ældre 

Geremoniell, føm ban fandt pasfende, og derfor er det vel næften at anfee 

fom vift, at Det Geremoniell, der findes paabudt i Hirvdffraa Cap. 5, netop erdet 

felvfamme ſom det, Maqnus nu faftfatte paa Hirdftevnen, og af bvilfen endog 

Denne Hirdftevne felv dannede en Deel. Det beftemmes ber udtrykkeligt, at Kon- 

gen paa Denne Hirdftevne ſkal foreffrive Hirden, hvorledes den havde at forbe— 

1) At Gardinalen indviede Apoftelfirfen den 2vden Juli 1247, er ovenfor omtalt, 

S. 29, og figes udtryffeligt i Sturlunga Saga VIL 46. Dette forflarer 
noffom, hvorledes de Forklaringer i Brudft. af Magnus'8 Saga, hvor Hyl- 

dingsfeften omtales, føulle opløfes.  Udgiverne af Folio-Udgaven S. 391 

have læft krossmessudagr Jesu gerér, og Udg. af Fornm. S. X. S. 163 

kanuka messudagr Jesu ok gudi, hvorved det paa fidfte Sted endog er til 

føjet en Anmerfning for mogenledes at begrunde denne Læsning. Men der 
har aabenbart ftaget kirkjumessudagr ihugatr, d. €. Kirfemesjedagen erindret, 

eller efter den firfelige Talemaade ,commemoreret”. - Forfortningen for kirkju 

er læft fom kross elfer kanuka, ihu (i Ordet ihugadr) fom Jesu og -gadr fom 
gerdr el, gui. 



542 Magnus Haafonsføn. 

vede fig til og forholde fig ved den foreftanende Uft '). Det øv og her fore 

ffrevet, at den vordende Konge netop ſkal lade fig fynge Mesjen de spi- 

rilu sancto med flere Dertil beftemte Collecter >).  Derpaa føulde han 

- gaa til UAltaret og forrette en Bøn, famt fnælende modtage Velfigneljen 

af Biftoppen. Derefter ſkulde det hellige Kors og de øvrige Helligdømme, der 

havdes ved Haanden, altfaa i nærværende Filfælde St. Sunnivas Skriin, 

bæres I Procesfion ud fil Thingpladfen, hvor alle, der funde, ſkulde begive fig 

fen. Alt dette blev viftnok nøjagtigt iagttaget. Paa Ibingpladfen føulde 

Der være indrettet en ſtor Fribune med Frappetrin og flere ſaakaldte 

Højfæder, af bvilke det i midterfte, det fongelige, ffulde være bøjeft og 
fmutfeft prydet. En faadan Tribune eller Hyldingsſtol ſtod muret paa 

Gbriftfirfegaarden i Nidaros; i Bergen var den vel fun for Dagen ind- 

rettet af Fræ. Her ſkulde nu alle de tilftedeværende Høvdinger fætte 
fig i Saderne pan begge Sider af Kongehøjfædet efter Deres Mang, fun 

«Kongebøjfædet felv ffulde, føm det beed, ſtaa tomt, og Kongsevnet, fom 

den vordende Konge faldtes, fætte fig paa Trinet nedenfor; indtil han 

havde fanet Kongenavn. - Denne Beftemmelje gjelder Dog fun det fom det 

fædvanligfte forudfatte Tilfelde, at ingen anden vegjerende Konge ev tile 

ftede end Kongsevnet felv. Men her, Hvor Hydingen ſkulde ſkee endnu 

i Den regjerende Konges Levetid, og hvor Denne Desuden ſkulde cveere den 

yngre af Sønnerne til Hertug, fatte ban fig viftnok felv paa Kongetro— 

nen. - Den vordende Hertug fatte fig efter Forffriften ogſaa par det 

famme - Irin fom Broderen. Da man var fommen til Sæde, vejfte en af 

den forfamfede Skare, fandfynligviis en anfeet Bonde, fig, og bød Kongen 

velfømmen 3). Derpaa traadte Stallaren Vigleik Audunsſon frem og 

holdt en Tale paa Hivdens Vegne. Efter ban holdt Erkebiffoppen en 

1) Hirdffraa, Gap. 5. , Naar de fornemfte Mænd ere fanmmenfomne”, heder det 

her, „ſkal Thing tilftevnes efter gammel Sedvane, men Hirdftevne ffal være 

førend Thinget holdes, for at afhandle hvad der ifær fan fynes nødvendigt. 

Kongsevnet ffal her enten felv holde eller lade Holde em Tale, hvori han tak 

fer alle før deres Nærværelfe, og lover alle de famme Wrespoſter og Titler 
fom de havde før, famt den Forfremmelfe efter gode Mænds Raad, der for-- 

tjene den; fiden ffal der tales om paa hvad Maade hele Hirden Fan berede 

fig faa fømmeligt fom muligt til Thinget, faa at dens hele Fremtræden er 

fom haderligſt“. Hiin Takfigelfestale har naturligviis Kongen her holdt paa 

Sonnens Vegne. 

2) Dette vare Collecterne: ,,Deus in te sperantium fortitudo; de domina, de 

sancto Qlavo, de omnibus sanctis*.. 

3) Her er i Sagabrudftykfet en Linje ulæfelig, fan at man ef fan fee, hvo der 

hilſede Kongen; men da det paa Hyldingsthinget Sde Juli 1217 var Bonden 

Gigurd af Onareim, der faaledes hilfede Kong Haafon i alle Gulathings- 

mændenes Navn, maa det vel ogſaa denne Gang have været em af Gula- 

thingslagens mere anfeede Bønder. 
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fang og fmut Fale, hvori ban førft berørte Den Sorg, alle havde følt 

over Junfer Olafs Død, og Derpaa udbredte fig over Den Fryd, Gud 

nu havde forundt Det hele norffe Folk). Efter det nye Ceremoniell 

par det ej fænger en Bonde, der ſkulde give Kongsevnet Kongenavn, 

men den fornemfte af de Filftedeværende, æg eller lærd. - Dette 

Hver tilfaldt altfaa nu Kongen felv, fom holdt en ſmuk ale og endte 

den Dermed, at han gav Erik Kongenavn og Haafon Hertugsnavn, 

bvorefter De begge toge Plads i det fongelige Højfæde. Den nys ude 

nævnte Konge ftulde ifølge Forftviften løftes op Devi af alle Biffoperne, 

Lendermændene, Hirdftjørerne og Lagmændene, under Afſyngelſen af Te 

Deum og Kyrie eleison, medens Kongen fun føulde give Hertugen 

Haanden og fætte ban ved fin Side, famt flagende overræktke ham Sverd 

og Merfe. De Ord, bhvormed Kongenavnet gaves, vare Disfe: , det 

Kongenavn, Gud forlener dig og fom duer fød til, og af Landfens Folk 

tagen til efter den hellige Kong Olafå Lov, det lægger jeg paa Dig, 
Grit Magnusføn, paa Guds Vegne og alle deres, fom under dit Velde 

ere fatte, med Den Hæder og Magt, fom tilfommer Det at følge over 

hele Norge og dets Stkatlande; i Faderens, Sønnens og Den Hellig- 

aands Navn, Amen” ?*). Disſe Ord ſees med Flid at være faaledes 

valgte, at de ſkarpt udtale Arvekongens medfødte, af Gud felv uden nor 

gen Mellemfomft enten af Kirken eller Folfet overdragne Net til Kronen. 

Formularen for Hertugsudnævnelfen [od faaledes: , Det Navn, jeg læge 

ger paa Dig, Haafon Magnusjøn, paa Guds Vegne, og af den Magt- 

fuldfommenbed, han bar forlenet mig, Det giver jeg Dig med Godvilje; 

og fade Gud felv fin Miffund følge det med alle de Dele, han feer at 

være Dig meeft tjenlige, til hans MWre, min Hader og Lettelfe, dig felv 

til Lykke og Held, alle dem til Fred og Glade, fom jeg med Guds 

Forforg undergiver Din Raadighed“. Efter Udnævnelfjen gif, fremdeles 

efter Det beffrevne Ceremoniell, den unge Konge og Hertug begge til St. 

Sunnivas Skriin for dDerpaa at aflægge Deres Eed, Kongen til Folket 

og Hertugen til Kongen; bvorefter Lendermændene og Hirdftjørerne, Lag- 

1) Disfe tvende Taler havde fandfynligviis mere Henſyn til Hertugs-Udnævnel- 

fen, end til Kongehyldingen. Thi i Hirdffr. Gap. 5, hvor Geremoniellet for 
Kongehyldingen beffrives, ftaar der intet om nogen faadan Tale, derimod he- 

Der det mdtryffeligt i Gap. 12, der beffriver, hvorledes Kongen ffal creere en 

Hertug, at naar Hertugsevnet Har taget Plads paa Trinet foran Kongens 

Højfæde, ffal den, fom Kongen dertil beffikfer, førft holde em Fale om Hvad 

der fan findes mejt pasjende. Om nu ellers Kongen havde formaaet Erkebiſtop— 

pen til at træde frem og holde denne Fale, eller Han gjorde det af fig felv, 
fan iffe fees. 

2) Hirdffraa, Gay. 5. 12. 
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mændene og Bønderne, eller et Udvalg paa Bøndernes Vegne aflagde 
Den unge Konge deres Troſkabseed. Kongens Hyldingseed fød kun fim- 
pelt hen faaledes: „det lover jeg Gud og hans hellige Mænd, og det 
bans Folk fom jeg uverdig ev fat over, at jeg flal holde den Griftne 
Lov fom den bellige Kong Olaf friftede og andre hans Efterkommere 
have nu ſamtykt mellem Kongen og dem fom Landet bygge; med begge 
Parters Samtytte, og med gode Mænds Raad at forbedre dem efter Den 
Forftand, Gud forunder mig”. ') Her ftod der heller intet om nøgen 

færlig Forpligtelfe til Kirken, uagtet Erkebiſtoppen viſtnok faare gjerne havde 

ønftet noget faadant indført, og vimeligviis ogfan havde gjort fig megen 

Umag for at det maatte ſtee, bviltet aller bedſt ſees deraf, at han fov 
Aar efter, da Kong vik ſkulde frones og aflægge Konge-Eed paanv, 
iffe var tilfreds med at Denne aflagdes efter den gamle Formular, men 

førandrede den netop faaledes, at Biftopperne8 og Kirfens Nettigbeder og 

Friheder førft og fremft, og udtryffeligt, bleve varetagne*). Han fan 

altfaa ikke bave været fynderlig bebageligt ftemt, da han hørte Konge- 

natnet gives og Eden aflæages, hvad enten nu Formularerne for disfe 

After have været undertaftede foreløbig Drøftning og VBedtagelfe, eller 

Kongen her ganſke handfede paa egen Haand, uden at have vaadført fig 

med andre end fine fjærefte og paalideligfte Venner. 

Alligevel maa Forholdet mellem Kongen og Erkebiſkoppen i det Hele 

taget have været not faa venligt, fiden den ſidſte iffe engang havde noget 

imod at forberlige Hyldingsfeſten ved bin fange og ſmukke Fale, der 

fones at have været fuld af mange før Kongen og hans Huus fmigrende 

Ord.  Doq fan der vel og have været indftrøet Bemertninger, Der figtede til, 

hvad Kivfen troede at funne fordre til Belønning for hvad den nu havde 

opgivet, og fom udtalte Haabdet om, at disſe Unliggender nu ved De for 

reftaaende Underbandlinger og Den forventede Overeenskomſt vilde blive 

ordnede paa en for begge Partier tilfredsftillende Muade. Den hele 

Hojtidelighed fluttede vel, fom de tidligere af famme Slags, og fom det 

ved Loven var foreffrevet, med et feftligt Gjeftebud. 

Nimeligviis beftemtes det, fom Det allerede ovenfor er antydet, ved 

1) Hirdffraa Gap. 6—7. Gedsformularerne ſtaa iffe i Sagabrudftyffet, der juſt 

ftandfer ved at berette, Hvorledes den unge Konge og Hertugen begge gik til 

St. Sunnivas Efriin og lagde Hænderne derpaa; men da det heraf er vift, 

figefom det og følger af fig felv, at de aflagde Ged, maa faalepes Formula- 

revne have været de, der foreffrives i Hirdffraa. 

2) Dipl. Norv. I. No. 69. Dette er et af Gifebiffop Jon foranftaltet Things- 

vidne om Kong Grifs Kronings-CGed, hvis Formular her Ord til andet er 
indført. 

* 
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denne famme Lejlighed, hvor ſtort Hertug Haatons Len ſtulde være, 

og bvilte Forpligtelfer der fom Vafall ftulde paaligge ham. Thi Hird- 

ftraaen forudfætter udtrykfeligt, at Hertugen flulde have en Deel af Lan- 

Det til Len, og optegner nøje Hertugens Pligter. „Hertugen“ lyder 

Hirdftraa, ,ffal frit (frjålslega) vaade over Den Deel af Landet, fom 

Kongen giter ham at tage Sagøre af med Miſkunhed, tun ffal han itte 

- bave ftørre Udbud end Kongen, uden denne i Nodsfalds-Tilfalde tillader 
Det. Han føal ikke bortffjenfe det Jordegods, Kongen forlener ham med, 

men ban maa bortforlene Dem til bvem han vil. Heller itte ffal han 

have flere baandgangne Mænd end Kongen og forftandige Mænd finder 

tilbørligt, og forøger ban fin Hird, efter at Kongen bar forbudt det, da 

ere alle de, der fværge ham Troſkabseed, fljønt Kongens Forbud var 

befjendt, Landraademænd. Hertugen ffal heller iffe forlade Landet uden 

Kongens FIilladelfe, lige faa lidet fom han flal ſtaa i venffabelig Forbin- 

delje med nogen Høvding, med hvem Kongen af lovlige Grunde ftaar 

paa fiendtlig Fod, eller have de Mænd i fin Fjenefte, paa bvilfe Kon- 

gen er bred. Er der Ufred i Landet, ffal Hertugen og alle bans Mænd 

være forpligtede til at underføøtte Kongen i alle nødvendige Foretagen- 

Der, og fræver Mødvendighed Det for Hertugen, da ſkal Kongen igjen 

- ftaffe bam faa ftor Hjelpe-Styrfe fom gode Mand finde pasfende. Ere 

De fammen i Ufred, Da føulle de og Deres Mænd begegne hinanden fom De, Der 

Danne et enefte Samfund. Hertugen er forpligtet til, baade i Fred og Ufred 

at føre de Fejder, Kongen med Mimelighed befaler ham at føre, 

og bvori ban ogfaa, om Det gjaldt, vide fende fine fjærefte Venner. 

Naar Hertugen ev hos Kongen, føulle Hertugens Mænd beførge Vagt— 

hold og al anden Udkig og Bevogtning, lige faa vel fom Kongens, efter 

Mandtal og Lodkaſtning. Kongen lægger førft ind i enhver Havn. 

Hertugen ſkal være fin Konge buld og tro, opmerkſom paa al Fare, og 

vogte vel paa FiendDers Fale og Raad. Beſkylder Kongen fin Hertug 

før Sviq eller Utroffab, da ffal Dette ranfages med Skjonſomhed, men 

itte veffes med Heftigbed og Voldſomhed. Negter ban Beffoldningen 

og forfifrer om fin Troſkab, da ffal han tilbyde Gifler og erklære fig 

rede til at underfafte fig retlig Underføgelje, bvorpaa Sagen ffal under- 

føges med Sfjønfomhed og gode Mænds Raad efter Loven. Vægrer 

Hertugen fig uden fovligt Forfald for at fomme til Kongen, ffjønt ban er 

fovfigen ftevnt, Da maa man dømme Beftyldningen at være fand, og alle 

de, fom efter denne Doms Afſfigelſe frivilligt følge ham eller vife ham 

nogen Lydighed, ere alle Ubodemænd. Som Udmerfelfestegn beftemmes, 

at Hertugen Funne fade bære Merke for fig, hvad enten ban vider til 

Byen eller ror, med mindre Kongen allerede er Der; figeledes ſkal han, 
Mund. Det norffe Solfs Hiftorie. IV. 35 
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naar Kongen iffe ev tiljtede, bave et bevæbnet Følge af 6 Perfoner; å 
Kongens Nærværelfe fun af fire '). 

Dette vifer, at den nu creerede Hertugs Nettigheder ikfe funne -kadg været 

faa ftore fom Hertug Skules, fiden, hvad der for Reften er merkeligt nok, 

Redingen maa have været førbeholden Kongen, da -aldeles intet nævnes om 

Denne, medens Det derimod udtryfkeligt figes, at Lenet overdrages Hertugen 

til at tage Sagøre af ?). Heraf maatte Da ogfaa følge at Sysfelmæn- 
dene i Hertugens Len egentlig vare at betragte fom fongelige, og rime— 

figviis ſtulde udftede Forfikringsbrev famt aflæyge Eed bande til Kongen 

og Hertugen. Men for øvrigt var den Stilling, man tænkte fig at Denne 
ftulde indtage, ganſke en Lensfyrſtes, der ubindret førte Regjeringen. over 

og oppebar De øvrige Jndtægter af det ham overdragne Len, uden nogen 

SFndblaading af Overherren, og fun var forpligtet til at vife denne Sroffab 

og underftøtte bam i Krig, efter Lensforholdets fædvanlige Medfør. 

Der nævnes intet om at Lenet ſkulde være avveligt i Hertugens Wtt, 

thi det maa anſees vijt, at Det gjaldt berom, hvad der ſtrax efter udtryk— 

feligt figes om de Jarler, Kongen udnævner i det egentlige Norge, „at 

Jarldømmet paa ingen Maade bavde at gaa i Uro, ffjønt enkelte utilbør- 

ligt bavde flængt fig Derved”. - Hertugdømmet var nemlig, fom vi allerede 

ovenfor have viiſt ved at omtale Hertug Skules Opppjelfe til Denne 

Værdigbed, i fig felv intet andet end Jarleværdigbeden med en noget 

højere Fitel og Nang. De for Jarlen opregnede Mettigheder og Plig— 

ter ere ogfaa ganfte de famme, fom De, der vpregnes for Hertugen; 

begge derom handlende Gapitler ere aldeles figelvdende, og felv Det Un- 

tal Folk, Hertugen eller Jarlen fan benytte til Følge, angives for begge 

fige ftort 3). Hvad der ſiges om OQprindelfen til Denne indenlandſke 

Jarleverdighed, nemlig at Norges Konge ſtundom giver fine egtefodde 

Sønner, ftundom fine egtefødde Brødre eller nærmefte Svogre Jarls- 

navn, og giver Dem fandanne Styfter af Landet, beliggende i de Egne 

af Niget, og paa De Vilfaar, han finder for godt, pasſer lige fan godt 

1) Hirdffraa Gap. 13. 

2) Udtrykfet å Gap. 13, der ogſaa gjentages i Cap, 17, hvor der hanblegn om 

Jarlens Nettigheder, er viftnof noget dunfelt, men fan dog iffe vel forftaaes 

anderledes. Der faar i nogle Codices: , ben Deel af Landet, Kongen giver 

ham til Sagere efter Loven med Miftun”, i andre , den Deel af £., Kongen 

giver ham at tage Sagøre af” o. ſ. v. Nu er Det vift, at ved ,Sagøre" 

forftobes fun GSagefaldet, og Ledingen kunde iffe paa nogen Maade regnes 

dertil. Man maa faaledes visfelig antage, at Ledingen har været forbeholdt 

Kongen felv; jvfr. nedenfor &. 548 Not. 4. Af Dipl. Norv. I. 92 fynes det 

ogfaa at Haafon Magnusføn, førft efterat være bleven Konge, fljenfer Chors⸗ 

brødrene i Mariekirken Ledingen af to Skibreder paa ap, 

3) Hirdffraa, Gap. 17. 
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paa Hertugsværdigbeden, og Navnet eller Fitlen gjør fra denne Side 

intet til Sagen. Saaledes maa det Da viftnok ogfag benføres til Here 

tugsværdigbeden, hvad der end videre tilføjes fom Beviis paa at Jarle— 

værdigbeden å Norge ej var arvelig. For det førfte, beder Det, , fan Det 
noffom bevifes, at Den aldrig bar gaaet i Arv. For Det andet findes in- 

genfteds i Landet nogen færegen fil Jarldømmet beftemt Part, men naar 

Kongerne have givet Jarlerne noget af Landet, Da have De givet Dem 

Len, fom det bar bebaget dem bedft, fnart i Froftatbingslagen, ſtundom 

i Gulatbingsfagen, ftundom i Viten og ifær paa Oplandene, ftundom 

ogfaa I alle Dele af Landet, men defto mindre paa hvert Sted '); ofte 

have ogfaa Kongerne tilbagetaget De Forleninger, De have givet Jarlen 
paa een Kant af Landet og givet ham Len andetfteds, efter ſom De bave 

fundet Det meft pasfende; Der findes ogſaa hverfen Jordegods eller Odels- 

jorder nogenffeds i Norge Ffærffilt henlagte til Jardømmet. For det 

tredie, og hvad forftandige Mænd ifær have fagt Vegt paa, have loge 

Konger ofte fundet, at Jarlerne vare upaalidelige, enten mod dem felv 

eller mod deres Forfædre, hvorfor det er vetteft at Kongen bar det i fin 

Magt at hadre og fremme den meft ved Forleninger af fin Fædrenearv, 

føm ban befinder at være ham buldeft, og vil lægge meft Bind paa at 

udføre hans Befalinger uden- og indenfands, thi alt Landet er Kon- 
gens Ddel og Gje, og det ev ikke fikkert at det gaar bedre, om man 
forføger paa noget andet. Og for det fjerde, faaledes flutter Denne mer- | 9 å J 
felige Grølæring, er Det jo befjendt nok, at der lange Stunder flet ikke 

bar været nogen Jarl i Norge, og Dermed har Almuen været bedft 

tjent, tbi fjelden bar Det bagdet Smaafolfet, at Der var flere Befalings- 

hænd par een Gang” 2). — Det fan faaledes umuligt have været Kon- 

gens Mening, at Hertugsværdigheden med tilhørende Len frulde gan i 

Arvo. Man havde dDesuden allerede et afftrætfende Grempel paa, hvad 

det blotte Spørgsmaal derom kunde fede til, i Stridighederne mellem 

den fongelige og bertugelige Linje i Danmart. 

Hvor flørt Len Hertug Haafon fit, angives ingenfteds. Man fan 
vel af flere Omftændigheder flutte, at Meningen har været, at ban føulde 

have en Trediedeel af Norge og Sfatfandene, men bvrad der vegnedes til 

denne Srediedeel, nævnes ifte udtrytfeligt; man fan fun nogenledes flutte 

fig Dertil fra De fenere af bam fom Hertug udftedte Breve. Af disſe 

fees, at ban fif alle Opfandene eller Hvad der nu regnedes til Eidſiva— 
Å 

1) Man ffulde næften formode, at her figtes til Skule Toſtigsſen, hvilken, fom 

det ovenfor er viift (IL. 603), fynes at være bleven udnævnt til Jarl af Kong 

Eyſtein. 

2) Hirdffraa, Cay. 14. 
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thingslagen, paa Oſterdalen nær *), faavel fom Oslo med Oslo-Sysſel 2) 

Dertil Egdafylke og Rygjafylke 3), famt endelig Færøerne og Hjatland 4). 
Derimod fynes Veſtfolden eller Tunsbergs Sysfel faavel fom Borgefys- 

fel, Ranafylfe og Stidufpsfel at have været forbeholdt Kongen *), eller 

1) Se Hertug Haafons Retterbot af Ide Febr. 1291 MN. gl. £ IM. S. 18) til 
Gidfivathingslagens Mænd; her nævnes udtryffeligt Raumafylfe, Hadafylke, 

Hedemarfen og Gudbrandsdalen.  Øfterdalen fævnes derimod iffe, og har 
faaledes maaffee ej været medregnet. 

2) At Oslo og Oslo Sysfel flod under Hertug Haafon, er en faa betjendt Sag, 

at det her ej behøver nærmere at paavifes: det vil nokſom ſees i det følgende. 

3) Hvad Ryfylfe og Stavanger angaar, da erfares det ligelebes nokſom af flere 

Breve, at de Hørte til Hertugdømmet. At Gydafylfe hørte dertil, falder 

næften af fig felv, og fan desuden flutte8 af Dipl. Norv. I. 84, hvor et Brev 
af 1292, udftedt fra Gydafylfe, dateres baade efter Eriks Konge- og Haafons 

Hertugs-Aar. 

4) Dette fres noffom af Haakons befjendte fanfaldte Saudabrey til Færøerne af 

1298, N. gl. L. LIT. 33, faavel fom af Dipl. Norv. I. 89. 

5) Hvad Funsberg angaar, da feer man af flere Data, at det flod umiddelbart 

under Kong Grif felv. Flere af Kong Eriks Breve ere udftedte derfra, fom 

Privilegiet til Lübeck af 1ite Auguſt 1292 (Urfundenb. No. 594, Thork. Dipl. 

I. 133); hans Huſtru Margrete døde der (Annal. ved 1283); i Brev af 12te 

Jan. 1293 (Urf. No. 606) love Hanfeftædernes Deputerede, hvis Stødernes 

Ratihabitions-Brey iffe til em beftemt Tid indtreffer, at indftille fig i Tuns- | 

Berg og iffe forlade det uden Kongens Villadelfe; ifølge Urne Biffops Saga 

Gay. 48 holder Kongen til i Tunsberg og drager til Landsenden, hvor han 

ligelebes opholder fig em Stund; ifølge Cap. 74 fejler Kongen fra Danmark | 

nbjem” fil Tunsberg, men „indbydes“ fiden af Hertug Haafon til Oslo, famt 
drager efter dette Beføg tilbage til Tunsberg, uden at der tales om nogen 

Sndbydelfe til ham fra Hertugen did; og i Hertug Haafons Privilegier for 

de vendiffe Stæder, af 14de Aug. 1287, nævner han blandt Stæderne å fit 

Hertugdømme fun Oslo. Han vilde vel og have nævnt det vigtige Tunsberg, 
Hvis han havde haft noget at fige derover.  (Urf. No. 517, Thork. Dipl. II. 
111). Det flaar viſtnok ogfaa i Forbindelfe med hiin Undtagelfe af Ledingen 
fra de hertugelige Jndtægter, at Tunsberg forbeholdtes Kongen, thi dette var 
det Sted, hvortil Ledingen ſkulde indbetales, faafjom Tunsbergs Slot paa denne 

Tid var Norges vigtigfte Fæftning, der ej burde være i andres end Kon- 

geng egen Vold. Ut Nanafylfe fød under Kongen, fynes af det nys anførte 

Sted i By. Urnes Saga at være indlyfende: det var ogfaa i fin Orden, at 

Grændfedifiriftet og Grændfefæftningen ved Kongehelle tilhørte Kongen; Na- 
nafylfe havde desuden ogfaa ved tidligere førre Forleninger været forbeholdt 

Kronen. Ut Grling Alfsſon havde Vorgefysjel i Len, or forhen nævnt, og 

fees af flere Breve, navnlig af Kongens Retterbot af 22de Sept. 1277 (Hvor: 

om mere nedenfor), angaaende Tiende i Vifen og paa Oplandene, nærmeft 

ubftedt til Erling Alfsføn, Thore Biffopsføn og Audun Hugleifeføn, fammen- 
holdt med Kong Grifs og Hertug Haafons Retterbot (1280—83) om Gejft: 

lighedens Anmasfelfer (fe Norges gå. £. MI. S. 32), der ligeledes henvendes 

førft til Grling Alfsføn og Thore Biffopsjøn; heraf maa man flutte, at dis- 

ſes Forfening har været af et eget Slags; da man nu finder Thore Biftops- 
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de vare maaffee allerede  bortfortenede eller bortlovede til visſe anfeede 

Mænd med det Forbehold at de flulde bebolde Svflerne paa Levetid, uden 

at ftaa under andre end Kongen felv, og med ftørre Nettigheder end De 

almindelige Svysfjelmænd. Saaledes feed det, at Erling Ulfsføn i 1276 

havde Borgeſysſel, og Skiduſysſel var i det mindfte fenere overdragen til 

den nye Gantfler, Thore Haafonsføn. Muligt er Det vel og, at enkelte 

Wndringer i den oprindelige Beftemmelje funne bave været gjorte ftrar 

før eller efter Kongens Død. For Neften faldt. det fig vel af fig 

felv, at Hertugen ej føulde tilteæde Foreningen førend efter Kongens 

Død, og vel beller ikke Da, førend han var bleven myndig. 

Ved Denne Lejliqhed vedtoges ogſaa lignende Beftemmelfer før Sys- 

felmændene nordenfjelds, fom det ved Mødet i Funsberg bavde været 

vedtaget for dem paa Oſtlandet. Af Egdafylke ffulde der holdes fire 

Mand af bver Sfibrede, faaledes bevæbnede og udruftede, fom før be- 

ftemt for Viten; af Ryfylke, Hordafylke og Sogn tre, af Søndfjord to, 

af Nordfjord tre, af Søndmøre to, af NRaumsdal og Nordmøre tve 

Mand af bver Sfibrede, af Fhrøndelagen Deels to, Deels tre Mand af 

hver Sfibrede, af Naumdal to, af Haalogaland fire Mand af Skibreden. 

Om Stederne hvor Forbrydere ſkulde holdes i Fængfel, findes ingen 

Bejftemmelfe; fandfynligviis har man fun haft De to Borge ved Bergen 

og Nidaros at vælge imellem, og faldt Det Da af fig felv, at Gula- 

tbingslagens Forbrydere bragtes til biin, Froftatbingslagens til denne. 

Ved disſe Beftemmelfer oprettedes, fan man fige, en for De Tider ikke 

ubetydelig ftanende Hær. Thi det Antal, Svysfelmændene foni faadanne 

ſkulde holde, beløber fig efter en temmelig nøjagtig Beregning til 10841). 

Naar berforuden de, Der havde Veitfler (De. vare forlenede med Kongs- 

gaarde), ffulde frille fem Mand for hver 15 Mks. Veitfle, altfaa 1 

Mand for bver tre Mks. Veitfle, fan man vel vegne at Lendermæne 
dene, af hvilke Der vel qave8 omtrent 120 *), og fom hver i Gjennem- 

føn i Breve fra 1294, 1303 og 1306 nævnt faaledes at han maa antages at 

have været forlenet med Gfidufysfel (føornemmelig Brevet af 1303, - Dipl. 

Norv. 95), maa man vel antage, at han allerede fom Gantfler, maaffee ved 

fit Giftermaal 1277 med en Slægtning af Kongen, fe nedenfor, fif denne Forlez 

ning med flørre Rettigheder end de fædvanlige Shsfelmænd. Audun Hugleifsføn 

maa have været Vefalingsmand over Tunsberghuus, og fom faadan kgl. Fehirde; 

det var han i det mindfte i 1298 (fe Brev i Lappenbergs Sartorius IL. 738, hvor 

han felv falder fig faa); dog har han vel dertil haft andre Forleninger. 

GStibredernes Antal paa denne Tid erfares fuldftændigt af Kong Maguus's 
Feftamente af 1fte Februar 1277, Dipl. Norv. II. No. 3.  Heraf fan da 

Froppe-UAntallet temmelig nøjagtigt beregnes. 

Vi gaa ud fra, at der var omtrent 4 Lendermænd, ligefom tidligere 4 Herfer, 

i hvert Fylke, og Antallet af Fylker, eller hvad der kunde regnes lige med 
Fylker, fan omtrent anfættes til 30. 

— 
— 

2 
— 
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fnit havde 15 Mks. Veitfle, føillede 600, og De øvrige haandgangne 

Mænd, famt Lagmændene, der vel ogfaa tilfammen havde iffe mindre 

end 1800 Mt. Veitfle, ligeledeg 600 Mand; det hele Belob udgjørde 

faaledes 3284 Mand. Viſtnok vare vel mange Sysfelmænd ogfaa tillige 

Lendermænd, men derfor fan man iffe regne Deres Contingent fom faa- 

danne ind i, hvad de fom Sysfelmænd frulde frille: dette ſtilledes af 
Svflen, hiin derimod af Deres Veitflegods.  Hertil komme nu og de 

Tropper, fom GSysfelmanden i Femteland og Herjedalen vel vgfaa 

maa bave ftillet, ſtjont det iffe optegnes. De reglementerede Vaaben for 

dDisfe Tropper vare Å Det mindfte en fterf Vaabentrøje, Staalhue, Skjold, 

Sverd, Spyd, og Haandbue med to Tylfter Brodde ?'). - Denne Hær 

var faaledes ej alene i fig felv temmelig fterk, men ogſaa vel bevæbnet. 

Det ev nemlig tydeligt, at disfe Tropper nu traadte ganffe i Stedet for 

de tidligere faafaldte Huuskarle eller Lenstrøpper, fom Lendermændene 

pare pligtige at bolde, vg pvis Antal vilde have udgjort omtrent 2400 

Mand, men fom nu billigtviis maatte fordeles anderledes, da der i Ti— 

Dens Løb var opftanet et ganfée andet Syſtem med Veitflerne, end for- 

hen; i ældre Tider var Der neppe andre Veitflemænd end Lendermæne 

dene, bvoraf hver havde Des ftørre Beitfler og kunde holde des flere 

Mand, bvorimod Aarmændene, der forrettede GSysfelmændenes Pligter, 

intet havde med at ftille Tropper; nu var Der ved Siden af Lendermæne 

dene mindre Beitflemænd; Sysfelmændene vare fomne og i Warmændenes 

Sted fom virkelige Befalingsmænd, og vare tildeels felv Lendermænd, 

i Det mindfte Beitflemænd: her udfrævedes altfan en ny Fordelingsmaade. 
Det maatte Da næften falde af fig felv, at Det Antal Fropper, Svsfel- 

mændene føulde holde, beregnedes i Sødiftricterne efter Stibrede-Untallet, 

uden at man deraf maa forledes til at tro, at denne Sroppeftilling traadte 

i Stedet før den virkelige Leding- eller Folte-Udbudet. Dette vedbleg 

lige fuldt, eller meente8 i det mindfte at ſkulle vedblive; en anden Sag 
par det, at disſe Ledingstropper fom til at fpille en mere og mere ube- 

tydelig Rolle ved Siden af Huustropperne, eller; fom man gjerne fan 

falde Dem, de ftaaende Fropper, for faa vidt Det maa antages, at I det 

mindfte Sysfelmændene, om de end iffe have boldt det hele foreførevne 

Antal uden i Krigstid, Dog altid have været omgivne af faa mange Kvi- 

gere eller Huusfarle, fom vare nødvendige for Dem til at opretholde Or— 

den i Deres Syſler, hvilfen mindre Skare Da igjen udgjorde Kjernetrope 

perne, med hvem De porige, Der ſkulde holdes i Krigstilfælde, forenedes, 

1) Disfe vare ifølge Hirdffraa Cap. 35 de for Gjefter og Kjertefveiner reglemen- 

terede Baaben, og faadanne i det mindfte frulde disfe af Lendermændene 

og Sysfelmændene ftillede Krigere Have. 
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og af hvilke de (ærte den tilftrærfetige Vaabenfærdighed, for faa vidt de 

iffe allerede forben bavde erbvervet Den. Sandfynliqviis regnedes ogſaa 

blandt disfe Fropper de før omtalte Borgere, der dannede Beſatningen 

i De nys oprettede Borge. 

Der ev al Grund til at antage, at ogſaa Den nye private Ur- 

vegangslov ved Denne Lejlighed, eller vettere allerede paa Gulatbin- 

get, blev vedftagen. Det var nemlig i og for fig vimeligt, at 

den bebandledes i Forbindelffe med Kongearve-Loven, fom den i visfe 

Filfælde furplerer. Vel funde man fige, at bvor Kongearve-Loven, 

efter at bave gjennemganet de 12 Urvegangstlasjer, erklærer den, fom 

ifølge Den private Lov er nærmeft til Arv, for ret Fronarving, faa- 

vel føm bvor den omtaler de Slægtninger af den afdøde Konge, der 

i Følge Den private Arvelov ſtaa nærmere til Arv af Guds, end Iron- 

arvingen, bar den iffe nogen beftemt Avrvelov for Øje, men figter fun i UC 

mindelighed til, hvad der til enhver Fid er beftaaende: imidlertid fynes 

dog dens Udtryk , fom Landsbogen vidner i det almindelige Arvetal”, at 

maatte betegne den nye Folleslob, thi fun denne funde faldes , Landsbogen”. 

Desuden blev den nye Lov endeligt fovtagen inden næfte Rigsmode; 

Rigsmodet 1273 var faaledes Det enefte, paa bvilfet det nye Arve— 

tal fan bave været behandlet og vedtaget, for faa vidt - Det overboved 

føm fore paa noget Nigsmøde, bvilfet man dog maa antage om en faa 

vigtig Forandring, hvorved endog et aldeles nyt Arvegangsprincip ind- 

førtes 1)y. J Forbindelfe hermed har da vel ogfag Den nærmere Beftem- 

melfe og [Begrændsning af Odelshævd og Odelspræfeription fundet Sted, 

figeføm overhoved de øvrige Punkter, der trængte til en færegen Dvøft- 

ning og Bedtagelfe, førend de indførtes i Lovbogen, her maa bave været 

behandlede: de funne dog iffe bave været mange. Ja Det lader endog 

til, at Disfe her nævnte Forandringer i den verdslige Lovgivning have 

været forefagte paa Gulatbinget til Antaqelfe allerede ftrar ved dets Aab— 

ning, og at- den bele Lovbog med det famme foreløbigt blev vedtagen. 

Dua faaledes disfe vigtige verdslige Unliggender vare afgjorte, fred 

man til at bebandle de firfelige. Dog fom førft den vigtigite islandſke 

Saq for, mellem Biffop Arne af Stkaalbolt og Kirfe-Gjerne, ſaaledes 

fom Det i det Følgende ffal nærmere berettes.  Uagtet Kongen beldede 

til disſes Side, faldt Dommen, bvilfen Erkebiſkoppen affagde den 24de 

1) J Annalerne for 1273 ftaar der at ved Martinsmesfe (10de Nov.) dette 

Aar blev Arve-Baalfen i den af Kong Magnus udfendte Lovbog vedtagen. 
Heraf ffulde det fynes, fom om dette var i den gamle Arveloy efter Froftathings- 

- foven; men da Arne Biffops Saga Cap. 12 oplyfer at det var de fra Modet 

hjemfømne Ravn Ovdsføn og Thorvard, der dreve Vedtagelfen igjennem, maa 

man formobde, at Dette var den nye Urveloy. 
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Juli, ganffe til Biftoppens Fordel. Endelig fom Raden til Ivifte-Em- 

nerne mellem Kongen og Gutebiffoppen, af bvilfe Dog flere nu allerede 

vare afgjorte, og efter mange Forhandlinger fra begge Sider, fom det 

heder, fluttede8 da omfider den længe forberedte Overeensfomft, med Bi- 

ſkoppernes, VBaronernes, de nidarofiffe Chorsbrodres, og flere andres 

Raad og Samtykke. Det tør dog nof hænde, at der ved bine ,, mange 

Forhandlinger” figtes til alle dem, Der overhoved i dette Emne havde 
fundet Sted, iffe til De nu fidft afboldte alene, Hvor man allerede var 

bleven enig om De vigtigfte Hovedpunkter, faa at Erkebiſkoppen, fom vi 
have feet, endog tog en vigtig Deel i Hydings-Højtidefigheden. 

Overeensfomften ev affattet pan Latin, og dateret den te Auguſt 

1273. Dens egentlige Grundlag er, fom man feer, Dden før omtalte 

VPrivilegie-Bulle af Pave Coeleftin til Erkebiſkop Evif, fra 1194, af 

pvilfen den endog faa godt fom Od til andet indeholder flere Uvtikler. 
Men denne Bulle femmer vel igjen før ftørfte Delen med den oprinde- 

fige, nu tabte, Overeensfomft mellem Kongerne Sigurd, Inge og Gyjtein, 

og Cardinal Nifolas, af 1152, der indeholdt de Fribeder og Forrettig- 
heder, fom ved Denne Lejligbed tilftodes Nidaros Metropolitankirke: fan- 

ledes tør man vel antage, at Overeensfomften af 1273 paa det nærmefte 

ogfaa indbdefatter alle Avtifler af hin. Dens Indhold er følgende: 

1) At Erkebiſkoppen „for at holde Fred famt til Kirkens Gavn og 

GSjæles Frelſe“ afftod for fig og fine retmæsfige Gfterfølgere, faaledes fom 

det allerede ovenfor er ombandlet, fra al Net til Kongernes Udvælgelje, 

Kongedømmet Underfaftelfe, og Kronen Ofring, faa fænge der fandtes 

nogen arveberettiget efter Loven, bvorimod i Mangel af en faadan de 

førfte og bedfte Stemmer forbeholdtes Erkebiſkoppen og Biftopperne ved 

Valget. | 

2) At Kongen for fig og fine Gfterfølgere til evig Tid fraffrev fig 
al den Net, ban bidtil havde udøvet til at underføge og paakjende Sager 
der vedfom Kirken, forbydende ftrengeligt alle fine Sysfelmænd og Lage 

mænd at underffaa fig at Dømme i faadanne Sager, eller under Paaſkud 

af nogen tidligere fædvansmæsfig Net, Kongen fan have udøvet, at be 

fatte fig med dem, bvorintod de før Fremtiden alene ſkulde behandles af 

gejltlige Dommere. Disſe Saqer vare alle de, der angik gejftlige Per- 
føner, bvad enten De havde Metstrætter med binanden indbyrdes, eller 

fagføgtes af Verdslige; Ggteffabsfager, Fødfelsfpørgsmual, Sager 

vedfommende Patronatsretten, Fiender, hellige Løfter, Teftamenter, 
ifær til Kirfer eller gejftlige Stifteljer, Værn for Pilegrime, Der be- 

føgte St. Olafs eller andre Helgener8 Helligdømme, og disfe Pilegrime 
vedfommende Sager, Kirfens Gjendomme, Bannsverf, Meeneed, 
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Aager, Simoni, Kjetteri, Frilleliv, Hoor, Blodffam og alle andre 
der følge Den almindelige- Net kunde benhøre til Den firfelige Domſtol. 

3) At Kongen paanv indrommede, bvad allerede hans Forgængere 

havde indrømmet, at Erkebiſkoppen og Biffopperne ffulde til de af Kongerne 

ftiftede eller doterede Capeller lige faavel fom til andre Capeller i Pro- 

vinfen funne udnævne pasfende Prefter, uden Kongernes eller andre 

Lagmends Samtykke eller Præfentation. Denne Artifel er faa godt fom 

Ord til andet den famme, fom Den Idie MArtifel i Bullen af 1194, der 

viftnof ogfan allerede fandtes i Overeensfømften af 1152, eller i det 

mindfte den af 1164, men ſom dog bavde været et Ivifte-Emne i Sver- 

res Tid, indtil Kong Haafon Sverresføn forligede fig med Kirfen og 

opgav fin Fordring 1202; bvad der figes om tidligere Konger Ind- 

rømmelfe pasfer faaledes bedre i nærværende Overeensfomft, end i biin 

Bulle af 1194. 

4) Den fjerde Artikel i Bullen af 1194, at ved Udvælgelfen af 

Biffopper og Abbeder ffulde ingen Magt, Vold eller Myndighed af no- 

gen Konge eller Fyrſte fomme imellem, men Befættelfen af Embedet fun 

ffee efter fovligt Valg, befræftedes ordlydende, fun faaledes at Ordet 

, Samtykke”, der findes i Bullen, her udelodes, hvoraf man Da maa 

flutte, at et Slag formelt Samtykke forbeholdtes Kongen; dette blev, 

fom det fiden vil fee8, nærmere forflaret i Den endelige Overeensfomit 

* af 1277. Å 
5) Kongen indrømmede paanv, beder Det, at Det ikfe ffulde være 

tilladt Kongerne, imod gammel Sædvane, til Kirfernes eller de Gejftliges 
Skade at forandre Rigets vedtagne og førevne Love eller De faftfatte 

Pengebøder, enten med Henfyn til Gejftlige eller Verdslige. Dette er 

altſaa et Slags Befræftelfe af Den ældre, vftere omtalte Ute UArtifel i 

Bullen af 1194, Der ogſaa fan fees at have udgjort en Deel af Over- 

eenskomſten 1152. Men her vifer fig den merkelige Omftændighed, at 

medens hiin ældre Artikel udtrykkeligt fordrer  Biftoppernes Samtykke og 

forftandige Mænds Raad” fom Betingelfe for enhver Lovsforandring (en 

Beftemmelfe, der allerede i fig felv maatte gjøre Rigsmoder nødvendige, 

om end iffe andre Aarſager fremfaldte Dem), og derimod føjer FIillægget 

„mod gammel SKE" og ,til Kirkens eller Gejftlighedens Stade" fun til 
Det fidfte Led, om Forandring af Pengebøder, har Artiflen i Overeens- 
komſten intet Ord om hiint Samtykke til Lovsforandringer, men inde- 

holder fun et abfolut Forbud mod at forandre enten Love eller Bovdsbe- 

ftemmelfer til Kirkens eller Gejſtlighedens Stade). Da man nu itte 

1) Herved er det dog rigtignof at merfe, at i det Aftryk af denne Dvereens- 

fomft, ber meddeles af Th. Torvesføn, fom han figer efter en Pergamentsco— 



554 Magnus Haafonsføn. 

fan antage, at Udeladelſen har været tilfældig, maa man betragte den 

fom en Antodning eller Forudfætning af, at herefter, naar Den alminde- 

fige L00 engang var vedtagen, faadant Samtykke af Biffopper og de for- 

ftandige Mænd til partielle Lovsforandringer ikke mere ffulde være nødvendigt, 

men at Det ſkulde ftaa Kongerne frit for, paa egen Haand at foretage 

dem, uden at fammenfalde noget Rigsmode, naar fun Gejjtlighe- 

den og Kivfen iffe derved feed noget Ufbræt. Og virkelig ville vi ogfaa i | 

det følgende fee, at enkelte vigtige Beftemmelfer, der fynes at maatte egne fig 

til Behandling paa Rigsmoder, fiden efter fun bleve foreffrevne af Kon- 

gen „med de bedfte tilftedeværende Mænd Raad”, fom det heed, uden 

nogen formelig Sammenfaldelje af Rigsmøde. Artiklen var en Erkjen— 

dDelfe af det Abfolutismens Princip, Der gif igjennem Magnus's hele 

fot og GStatsforandring. Gejſtligheden renoncerede gjerne paa fin egen 

og Folkets Net til at give eller negte Samtykke ved verdslige Lovsforan- 

dringer, naar fun et abfolut Forbud fattes mod at indſkranke Kirfens 

Fribed og materielle Fordel; den faa, fom vi ovenfor have ytret, nok 

faa gjerne at Kongedømmet var ſterkt, naar Den fun deelte Magten med det, 

og den Overeensfomft, der nu fandt Sted mellem Kirfe og Kongemagt, 

og fom faa fænge havde været forberedt, var egentlig fun en Forening 

om broderligt at dele de Fordele af Folkemyndighedens Filintetgjørelfe, 

fom ellers vilde have fommet Kronen alene til Gode.  Gejftlighedens 

Oppofition var faaledes iffe længer noget Varn for Folkets eldgamle 

Rettigheder. Den indrømmede Kongen frie Hænder i alle verdslige Sa- 

ger, imod at faa faa meget mere ubunden Fribed paa fit eget Felt, og 

fan meget ftørre materielle Fordele. Vi vile fnart endog fee, hvorledes 

Kronen maatte - optræde til Foltets Vern imod Gejftlighedens An— 

masfelfer. 

6—9) Grøebiffoppen ſkulde fom bidtil have Net til at fjøbe Falke; 

Kongen ſkulde i Fiende-Ydelfe af fine Jorder og Gaarde ganſke følge de 

canoniffe Beftemmelfer, Erkebiſkoppen ſkulde fremdeles nyde Met til aar— 

ligt at udffibe 30 Lefter Meel til Island, famt til aarligt at oppebære 

Qandøren af eller rettere nyde Toldfrihed for et fra Island fommende 

Skib. Alt dette var Gjentagelfer af De tidligere Beftemmelfer i Bullen 

af 1194 og Overeensfomfterne af 1152 og 1164. Dog indffødes der 

der, findes disfe Ord tilføjede, men man ffulde dog vel formode, at Afſkriften 

4 den pavelige Copibog, hvor Ordene udelades, er den rigtige, og beførget 

efter den, der af Grfrbiffop Jon forelagdes Paven. Den Affkr., Th. Torves⸗ 

føn har fulgt, fan maaffee have været Afftrift af et Concept, hvor hine Ord 

fave været indtagne efter Bullen af 1194, men fiden i den endelige Neenffrift 

uteladte. Forholder Sagen fig ſaaledes, hvilfet i og for fig er det rimeligfte, 

bliver denne Udeladelfe dobbelt hetydningsfuld. 
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ped Udfribningsprivilegiet det Fillæg, hentet fra det mistænfelige Privi- 

fegium af 1174, at dette ikke ſkulde betragtes fom et Forbud for Erkebi— 

ffoppen mod ogfaa at udffibe andre Varer. 

10) Den ældre Beffemmelfe i Bullen af 1194, der rimeligviis var 

en Gjentagelfe af bvad Der var beftemt i Overeensfomften af 1152, om 

frit Værn eller Lejde for Pilegrime, der beføgte St. Olafs og andre 

Helgeners Helligdømme, gjentoges, fun med Udeladelfe af det Fillæg, 
Der findes faavel i Bullen føm i Maqnus Erlingsføns foregivne Privi- 

fegium, at de, der ved et Angreb vaa flige Pilegrime fom af Dage, ikke 

ffulde begraves i indviet Jord. 
11) Da Kongen, fom det beder, vilde forherlige Midaros Kirfe 

med end ftørre Fordele end den bidtil havde nydt, indrømmede han 

baade for fig og fine Arvinger at Erkebiſkoppen for Eftertiden frulde 

have hundrede Mand fritaqne for Udbud, Skibsdrot og Leding; de af 

dDisfe, fom vare bans Stutilfveiner, felv tredie, De øvrige felv anden; 

famt at bver af de øvrige Biffopper paa famme Maade føulde bave 40 

Mand frie; Dog faaledes at Undtageffer ſkulde fee for De Filfælde, 

at Kongen, Grfebiffoppen og VBiftopperne fandt at Rigets Velfærd for- 

Drede Det. — Ligeledes beftemtes Det, at enbver GSoqnepreft felv tvedie 

ffulde være fri for Leding, vga beholde een uomgængelig nødvendig Fje- 

ner fri for perfonlig Krigstjenefte. Disſe Beftemmelfer forudfætte, fom 

man tvdeligt feer, endnu Ledingen fun fom en perfonlig Præftation; 

förnemmelig vel, fordi man endnu iffe paa den Tid havde faaet den 

nye Præftationsmaade efter Jordeqods og Formue, bvorved Det beftem- 

tes, hvad Der føulde anfees fvarende til en Perfon ref) beregnet og 

ordnet (f. g. S. 510, 511), faa at man maatte qaa ud fra Det bidtil 

bejtaaende Svftem, forbeboldende fig fiden at beftemme Maaden, hvor— 

paa Fritageljen føulde beregnes efter Det nye. 'Heraf fulgte Dog, fom 

man feer, at man fremdeles hvor Der var Spørgsmaal om Fritagelfe, 

bibeholdt den gamle Maaleſtok efter Perfoner (nef), uagtet Ledingen felv 

dog nu var en Realpræftation. Den Ret, Biffoperne og Prefterne efter 

Den ældre Lovgivning havde nydt i dette Henfeende, var, fom vi vide, 

meget indffrænfet: Biffopen nød fun Fribed for fig felv, fin Preft 

og fin Diacon, og Mesfepreften fun for fig, fin Kone og fin Klerf. 

Men en Forandring maa vel allerede have været gjort heri ved Cardinal 

Nicolaus's Beftemmelfe, eller i det mindfte ved Magnus Erlingsføns 

Overeensfomft af 1164, fiden Pave Coeleftin i fin Bulle af 1194 ude 

tryffeligt paaberanber fig det af Kongen givne Privilegium, hvor han 

erklærer alle Preſter, Klerte og Lægmænd i St. Olafs Fjenefte, 
faatel fom alle GSoqneprefter, fritagne for Leding. Ved disfe , Læg- 

mænd i St. Olafs Fjenefte” forftodes Dog nærmeft fun Erkebiſkoppens 
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Hirdmænd, og de Avrbejdere, Der vare beffjeftigede med Kirfebygningen '), 

hvilke fidfte Erkebiſkoppen felv i Indledningen til Forlig3-Acten erkjendte alle 

rede at bate frie. Og Hirdens Antal feed af Forbandlingerne mellem Erkebi— 

ffop Grif og Kong Sverre fun at have været beftemt til 30 Mand, medeng 

Grøebiffoppen Derimod holdt en Hird af 90 Mand, og anvendte faa meget 

færre til Bygningsarbejdet. Hvorledes Dette fenere ordnede, efter Haakon 

Sverresføns Concordat, vides iffe nøje, men man fan Dog viftnok an— 

tage fom givet, at Kongen friltiende fandt fig i, bvad det erkebiffoppelige 

Embedes Bærdighed næften allerede fyntes at førdre. Imidlertid trængte - 

dette Punkt til en nærmere udtrykkelig VBeftemmelfe, og Dertil var Lej- 

figbeden juft nu fommen, faa meget mere fom Kongen, hvad vi i det 

følgende - ville erfare, flod i Begreb med at give fine egne baande 

gangne Mænd en lignende Fritagelſe. Erkebiſkoppen bemyndigedes 

faaledes ved Denne Artikel til at holde en Hird af 100 Perſoner, Deeld 

Skutilſpeiner, deels Hirdmænd, vel ogſaa Gjefter og Kjertefveiner, og 

hver Lvdbiffop en lignende Hird af 40 Perfoner, bvilfe alle ffulde nyde 

Redingsfrihed, altfan Stattefrihed, for faa meget Jordegods, fom efter 

den faftfatte Maaleftof anfanes at fvare til tre eller to Nev. Den Ber 

ftemmelje i Bullen af 1194, at Biftopper, Abbeder og andre Gejitlige, 

der ikke havde fongelig Forlening, ej føulde være pligtige til at føre Vaa- 

ben eller følge med paa Krigstog, eller Dertil anvende noget af fit eget 

Gods, uden i De Nødsfald, fom Biffopperne og andre forftandige Gejft- 

fige erkjende at være forhaanden, blev udeladt, føm det fynes fun ved ef 

Forgfemmelfe, men fenere tilført ved en færegen Skrivelſe fra Kongen 

til Paven, fom det ftrar nedenfor føal vifes. For Reſten blev Der ber, 

merfeligt nof, ikke optaget nogen udtryffelig Beftemmelje om at Kirke— 

godfet fel ffulde være ffattefrit, hvilket man Dog under De nærværende 

Forhold funde have ventet. Men Erkebiſkoppen henholdt fig vel ber til 

Kong Magnus's foreløbigt givne Løfte, at alt med Henfyn" til Dette- 
Puntt, eller Spørgsmaalet om Kirkegodſets Ledingsfrihed, kunde blive 

ved Det gamle. Desuden bar vel ogfaa Den befynderlige Blanding af per- 

* fonlig og veel Charakteer, fom efter Den nye Beftemmelje betegnede Ledings= 

præftationen, forefommet Erkebiſkoppen nogenledes betryggende indtil videre. 

Den ffulde vel gaa over til at blive en veel Præftation, men- tun for 

faa vidt de Gjendomme, for hvilfe Den ſkulde præfteres, tilhørte og be 

faddes af ledingspligtige Perfoner.  Forpligtelfen var endnu Den perfon- 

fige, fun ſtulde Beregningen ſkee efter Gjendom. Da nu Kirfegodfet 

itte tilhørte fegemlige Perfoner, meente vel Erkebiſkoppen, at dets Le— 

1) De famme fom vi og i det følgende ville fee fritagne for Leding ,for 1 Mey" 
ved et færegent Privilegiebrev, udftedt af Kongen for Erkebiſkoppen eller 

Ghrift-Kirfen i Throndhjem. 



1273. Overeenskomſt i Bergen mellem Kongen og Erkebiſtoppen. 557 

dingsfrihed faldt af fig felv, fan meget mere fom Det herſkende Prin— 

cip felv fordrede, at Kivfegods ej flulde beftattes. Det anfanes man- 

fee i alle Fald tidsnof, nærmere at afbandle denne Sag, naar den 

nye Præftattonsmaade føulde bringes i Udførelfe og Den Dertil nødven- 

Dige Matrikulering foregaa. Derbos vare de fidft nævnte GStattefriheds- 

Filftaaelfer faa ftore Indrømmelfer i dette Stytfe fra Kongens Side, at 

Grtebiffoppen maaſkee ifle for denne Gang troede at burde gaa videre i 

fine Fordringer. 
I Forbindelfe hermed beſtemtes, at hvis disfe Grøebiftoppens haand- 

gangne Mænd gjorde binanden Stade, naar de vare i hans Følge, en- 

ten til Lands eller Bands, da ſkulde han felv dømme i Sagen og op— 

pebære Sagefaldet, for faa vidt der ej var Fale om Drab eller Lem- 

(æftelfe; i fan Fald føulde Dommen affiges af Kongen eller hans Dom- 

mere. Men byvis Forbrodelfen var ſkeet andenfteds; frulde den Fornær- 

mede have Valget, enten ban vilde indftevne Sagen for Kongens eller 

før Griebiffoppens Domftol, dog ſkulde Boden altid deles ligt mellem 

Kongen og Crøebiffoppen. 

12) Fremdeles erklærede Kongen, at under De Indffrænkninger i 

Kjob og Salg, Varers Flytning o. f. v., fom ban felv eller hans 

Gfterfølgere eller Deres Embedsmænd foreſkreve, ſkulde Biffopperne, De 

Gejſtlige og De Lægmænd bvilfe de færftilt maatte hare overdraget Deres 

Grinde, iffe være indbegrebne uden Erkebiſkoppens eller Biftoppernes 

Samtykke, undtagen naar Tiden ikke tillod at indbente Dette Samtykke. 

13) Gndelig tilftod Kongen Grøebiffoppen Net til at holde en Mand 

til at flaa Mynt. Dette var fun en Fornvelfe af bans Faders tidligere 

Indrømmelje til Erkebiſktop Gutborm (af 1222) ligeſom ban ogſaa felv 

ſynes at bave givet et færftilt Brev desangaaende. 

Om alle disje Punkter erflærede dDerpaa Konqen og Crøebiffoppen 

fig enige og forligte i Overvær af Biffopperne Fborgils i Stavanger, 

Andreas i Oslo og Affatin i Bergen, faavel fom Lendermændene Bryn- 

julf Jonsſon, Ragnvald Urka, Anders Greqoriusføn, Eiliv af Nauſtdal, 

Andres Plytt, Aſlak Gus, Bjarne Erlingsſon og Thore Cantſler, ſamt 

fem Chorsbrodre fra Nidaros, og andre forſtandige Mænd, hvilke 

navngivne Herrer ogfaa befeglede Aften tilligemed Kongen og Erkebiſkop— 

pen. Ut ikke de pvrige Biftopper nævnes fom tilftedeværende, fommer 

vel Deraf, at De allerede havde forfadt Mødet, og givet De øvrige Deres 

Fuldmagt. Fra begge Sider gjorde man Uffald paa alle fremtidige 

Indfigelfer, Retsmidler og fpecielle Fritagelfer, hvorved Denne Overeens- 

fomft funde voffes eller bæves, Dog forbeboldes det udtryffeligt baade 

- Kongen og Erkebiſkoppen, at bvis Paven negtede Den fit Samtykke, 

ffulde alt være fom før Indgaaelfen, og begge Parter Funde da føre de 
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- famme Klager og anvende De famme Forfvarsmidler fom førhen. Alt— 

faa betegnedes Overeensfomften berved Dog fun fom foreløbig. - Kong 

Magnus, Der dog viftnok oprigtigt onſkede at fan den befræftet, for fna- 
reft muligt at funne bringe Lovreformen pan Det vene, fendte Den, led» 

faget med en anbefalende Strivelfe, Dateret Bergen den 15de Uuguit, 

til Paven, med Anmodning om, at ban vilde meddele den fin Bekraf— 

telfe, bvorhos han i famme Gtrivelfe tilføjede, at Da Den oven anførte 

Artikel om Gejitliges Fritagelfe fra at deeltage i Krigstog eller Krigs- 
vuftning var bleven udeglemt i Forligsacten, og man nødig før den 
Saqs Skyld vilde ſkrive hele Documentet om, fær Da fleve af De Len- 

dermænd, der bavde befeglet det, allerede havde forladt Bergen, indførte 

han Den ber, for at den funde blive befræftet under eet med Høved-Doru- 

mentet 1). 

Da vi ubeldigviis ikke have nogen fuldftændig Saga om Kong 

Magnus, faa vide vi beller ikke nøje, bvilfen Nolle de verdslige Herrer 

have fpillet ved vdisfe Forhandlinger. Uagtet de fenere Begivenheder 

vife, at De i det hele taget have ftaaet paa Kongens Parti, tør det dog 

bave været visſe Punkter, bvorved de ikke havde mindre Interesfe end 

Gejftligheden i at fee fig færegne Nettigheder eller Fritagelfer ſikrede, og 

dette man navnlig have været Den nye Ledingsberegning. Thi den Fri— 

tagelfe, fom pan Dette Møde par tilftanet Biftoppens baandgangne Mænd, 

var aabenbart et Gode, fom ogſaa de fongelige baandgangne Mænd at 

traaede og omfider ogfan fit; naar den var bleven bine til Deel, maatte 

det endog fynes ubilligt, at Den ej ogſaa bevilgedes disje. De funne 

faaledes i Det mindjte ifte have baft noget imod at biin Artikel, der 

afgav et Slags Præjudicat for, hvad de ogſaa ønffede at betinge fig, 

og fom de maaftee ogſaa paa dette Møde havde fordret, men, uvift af 

hvad Grund, endnu iffe fynes at have fanet fat igjennem, indflød i 

Overeensfomften. - Overhoved maa man antage, at De have benyttet en- 

1) Disfe Documenter ere aftryfte i Norges gl. Love” MI S. 457—462 efter 

Afſkriften af Originalregifttet i det pavelige Archiv. Efter de famme Affkrifter 

findes de og aftryft i Dipl. Norv.I No. 64. Et ældre Uftryf, dog fin i Udtog, 

efter Driginalvegeften findes i Raynalidi Ann.-Fcel. XIV. &. 1209. Th. Tor⸗ 

vesføn meddeler i fim hist. rer. Norv. IV. &. 354—357 et Uftryf, der, fom han 

figer, ex taget efter en Pergamentscoder, hvilfen han dog iffe nærmere betegnet. 
Man ſtulde næften formode, at det er em nu tabt Gopibog for Bergens Bi— 

ffopsftol, der i fim Tid tilhørte Univ.-Bibl. i Kbhavn., og fom har inveholdt 

en Mængde ypperlige Urtftyffer til Norges Kirfehiftorie i Aarene mellem 

1300 og 1400. De flefte af dem ere afffrevne af Arne Magnusføn i 4de 

Bind (E) af Bartholiniana, men blandt disfe Ufffrifter findes iffe hiin Over- 
eensfomft. Hvis den har ſtaget i hiin Goder, faa er den maaſkee udeladt i Uf- 

ftriften, fordi det mefte allerede fandtes aftryft Hos Raynaldus, 
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bver Lejlighed til at gjøre fig den berffende Strid mellem Kronen og 

Kirken faa nyttig fom muligt, vg ſikre fig Rettigheder og Fribeder, Der 

nogenlunde fvarede til hvad Baronerne og Maquaterne i England og an- 
Dre Lande nys havde erhvervet. 

55, Fortſettelſe. Conciliet i Lyon. - Overeenskomſten i Bergen hævet. 

Landsloven vedtagen, og Byloven forbedret. 

Erkebiſkop Jon overbragte neppe felv Forligsacten, thi han tiltraadte 

ikke fin Nejfe til Conciliet, hvis Ufholdelfes-Sted nu var beftemt at ffulle 

være i Lyon, førend den følgende Vaar 1).  Forligsacten med Kongens 

Brev maa ſaaledes bave været fendt i Forvejen. Foruden Crøebiffop- 

pen rejſte ogſaa Biffop Andreas af Oslo og Biftop Aſkatin af Bergen. 

Den førfte var en ivrig Tilhanger af Erkebiſkoppen, Den fidfte, Kongens 

fortrolige Mand, bar Derimod rimeligvits baft Kongens Fuldmagt. Og- 

faa Biſkop Arne af Skaalholt ftulde bave været med, men ban havde 

allerede tidligere faget Fritagelfe Derfor af Erkebiſkoppen, faafom man 

iffe godt funde undvære bam hjemme; ban vendte Derfor iffe længe efter 

Modet tilbage til Island, men overdrøg fin Fuldmagt til Den før om- 

talte Ghorsbroder fra Nidaros Sira Sighvat, der nys havde været ved 

Curien, og nu paa Capitlets Vegne havde Deeltaget i Modet i Bergen 

og befeglet Overeensfomften *). Endnu en til Nidaros Provins hørende 

Biffop vejfte til Kirfemødet, nemlig den før omtalte Biftop Richard af 

Man 3). Af Norges Abbeder have vel ven eller flere mødt, men 

hbilke, vides ej. Sandſynligviis medbragte Erfebiffop Jon til Pa— 

vens Gjennemfon og Approbation fit Udkaſt til Criftenvetten, Der 

nu maa have været fuldftændigt udarbejdet, fiden Det udtryfkeligt be- 

rettes, at Biffop Arne i Staalbolt om Vinteren 1273—1274 fam- 

menfatte en Gbriftendoms-Baalf for Island med Erfebiffoppens Raad, 

det vil fige faaledes fom ban og Grøebiffoppen under hans Ophold i 

Norge vare blevne enige Derom; famme Chriftendomsbaalt vifer fig nemlig 

ved Sammenligning med Den, fom Crfebiffoppen felv fenere udgav, fun at 

være en efter Islands færegne Forbold lempet NRedaction af Denne, Der 

altfaa, naar den funde tjene biin til Kilde, allerede tidligere maa have været 

ført i Pennen). Modet aabnedes den 7de Mai og fluttede den 17de 

1") Arne B. Saga, Cap. 14. 

2) Den manffe Krønife ved 1274. 

3) Jel. Annaler, ved 1274. Urne Biff. S. Cay. 10. Denne Sighvat ffal have 
været Urnes fpecielle Ven. 

2) Nylig har den Mening været antydet (Jon GSigurdsføn, om Islands ftats- 

e 
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Juli. Det ſtkal have været ualmindeligt talvigt, 500 Biftopper, 70 Ab— 

beder og tufende andre høje Gejftlige ffulle bave været tilftede. En 

Mangde vigtige Artikler bleve vedtagne om Pave- og Biffopsvalg, Be— 
fættelfe af andre gejftlige Embeder, om Bejtyrelje af Kivtegods, om 

Kirfernes Jmmunitet, om Wager 0. f. v.; Der fiiftedes, fom Det heed, 

en Forening mellem den fatinffe og gvæfte Kirte, hvilken Dog ikke havde 
fynderligt at betyde, og ved en engere Sammenfomft, fom Paven mel 

fem den Afte og 2den almindelige Sesfion foranftaltede i fit eget Kam- 

mer, af Gardinalerne, og en Erkebiſkop, Biſkop og Abbed fra hver Pro- 

pins, blev det vedtaget, at Gejjtligheden til Befordning af det bellige 

Lands Frelſe ſkulde erlægge Tiende af alle fine JIndtægter i fer Aar fra 

24 Juni 1274 at vegne 4), ligefom Der og blev forordnet, at Korstog 

ftulde prædifes, og fom fædvanligt ſtore Indulgenſer tilſagdes dem, der 

tøge Korſet. Faa Dage efter at Modet var bævet, fom den mellem 

Kong Magnus og Criebiffop Jon fluttede Overeenskomft til Pavens 

Afgjørelje. Ved et Brev af 26de Juli 1274 *) ftadfæftede Paven den, 

dog tun med det Forbehold, at den ført ſkulde træde i Kraft, naar 

Kongen havde antaget og fuldftændigt vatificeret tvende Fillægsartikfer, 

nemlig, a) at hvis Kongen eller bans Cfterfølgere handlede aabenbart 

imod Overeenskomſten, og Erkebiſkoppen eller bans Gfterfølgere med 

alte eller Flerheden af fine Lydbiffoppers Raad anholdt hos Kongen 

om pasfende Fyldeftgjørelfe berfor, men Dette negtedes, Da ſkulde Erke— 

biſkoppen og Nidaros Kirfe umiddelbar Derved have gjenerbodt fin før 

Overeenskomſtens UAffluttelfe bafte Net med Henfyn til Kongens Valg, 

og hans, faavel ſom Kongedømmets Underfaftelfe under St. Olaf, og 

aft ffulde være, fom det var forhen; men bvis Det Derimod var Erkebi— 

ftoppen og Lyddiffopperne, Der handlede mod Foreningen og negtede at 

retl. Forhold S. 17), at Jons Ghriftenret muligviis kunde være udarbejdet 

efter Arnes, men man behøver fun at fammenligne hiin med de tidligere nor— 

ffe Ghriftenretter, faavel fom Kong Magnus Udkaſt, for at erkjemde, at den 

paa det nøjefte flutter fig til disfe, og at dens Hovedmasſe fanledes tilhører 

Norge, iffe Island. Jons Chriftenret omtaler heller iffe med et enefte Ord 

den å 1274 (fe nedenfor) reglementerede Fornefrone-Feftdag, ffjønt den endog 

omtaler den faafaldte Fingerguldsmesſe, der højtideligholdtes i Nidaros alene, 

fordi „Chriſti Blod” paa den Dag bragtes did (f. 9. III. S. 37). Men en 

anden Sag er, at Biffop Arne maaffee fan have været tagen paa Raad med 

ved Affattelſen af enkelte Artifler, ifær de nye, der iffe have nogen Kilde I 

de mådre Ghriftenretter. : 

1) Harduing Goneiliefamling, VII. 688. Raynaldus, 1274, No. 3. Se ogfaa 

Annalerne, ved 1274. | 

2) Aftrykt efter Afſtrift af Originalregeften, faavel i Norges gl. Love I. S. 

455, fom i Dipl. Norv. I. No. 68. 
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give Fyldeſtgjorelſe, feulde de have tabt den Ledingsfrihed for biint An— 
tal Mænd, fom ved Overeensfomften var Dem tilftaaet, Dog faaledes at 

Denne i alle øvrige Punkter føulde ftaa ved Magt; b) bvis Der ſtulde 

opſtaa nogen Svivl om en eller anden Artifel i Overeenskomſten, frulde 

Der til Dens Forklaring udnævnes tvende Duelige Perfoner, den ene af 

Kongen, den anden af Erkebiſkoppen, og hvis disfe ikke funde blive enige, 

ftulde de igjen have Net til at tilfalde en tvedie, bvorefter Da Det, fom 

disſe eller to af dem beftemte, ſkulde gjelde; og endelig c) at Derfom 

Det af en eller anden Grund ſkulde blive nødvendigt at beſkikke Formyn- 

dere eller Curatorer for Kongen, og dette frulde free ved Valg, da ſkulde 

Grøebiffoppen eller bans Gfterfølgere ved dette Valg have , den enefte vg 

førfte Stemme". Man fan neppe antage, at Paven af fig felv bar fun- 

det paa disfe Fillmgsartifler. Det ev vifinot maaffee i fin Orden, at 

Overeenskomſten indeholdt en Straffeclauful, vg at han fan bave paape- 

get Nødvendigheden af at tilføje en faadan, faavel fom af en Regel for, 

hvorledes FIvivlsmaal om Urtiflernes Fortolkning ffulde hæves, men det 

nærmere Indhold af Straffeclaufulen, og fornemmelig den tredie Fil 

fægsartifel, Der føger at fifre Grtebiftoppen en ny Lejligbed til at udøve 

Den af bam faa meget attraaede Indflydelfe paa Regentens Valg, røber 

temmelig tydeligt, at Forbeholdet og De foreflagede Fillægsartifler Dog 

nærmeft maa have været Grøebiftoppens Vert. Men bvis ban Derved 

troede at funne overliite Kongen, tog ban Fejl, og fig meget, 

fom vi fnart ville fee. 

Kong Magnus, Der fiden fin fidfte Sygdom havde været fvagelig, 

og derfor vel des mere ftundede efter at faa fin nye Lov fuldftændigt 

vedtagen, for at funne ſkride til de vigtige Foranftaltninger, der vare 

nødvendige, førend Den vet funde fræde I Kraft, bvilfet ban naturligviis 
gjerne wnffede at opleve før fin Død, føvndte fig nu, fom man tydeligt 

fan fee, at faa den nye Lovredaction nogenledes færdig, for endnu famme 

Sommer, medens Erkebiſkoppen var i Lyon, at funne faa den fremlagt 

og fovtagen paa Froftathbing, det fornemjte af. Lagtbingene i Norge. 

Paa Gulathing var Den, fom Det fynes, og fom Det ovenfor er nævnt, 

pedtagen allerede i 1273, ffjønt den da neppe engang var faa vidt ud- 

arbejdet, føm- vi nu bave den; og aabenbart er Det, at Den felv i 

Denne Stiffelfe, bvilfen fynes at være Den, hvori den blev fovtagen 

paa Froftatbing, tvydeligt bærer Præget af at være bleven affluttet 

og promulgeret, førend alle Materier vare fuldftændigt behandlede; 

man feer, at juft de Punkter ere udeladte, om bvilfe der bHidtil 

- havde herſket faa ſtor Uenigbed, at man endnu ej bavde funnet 

føride til Uffattelfen af De dem vedfommende Lovbud. Kongen har 
Mund, Def norffe Folks Hiftorie. 1v. 36 
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altfaa itte villet oppebie dette, men foretrukket at lade Løvbogen i 

Haſt afflutte, forbeholdende fig fenere at tilføje det manglende; om 

meget af Dette maatte Der Desuden fremdeles -raadflaaes nærmere med - 

GErfebiffoppen. Af Denne Grund indeholder Lovbogens ſaakaldte Ghri- 

ftendomsbaalt intet andet virfelig vedfommende Neligionen, end en al 

mindelig Beftemmelfe om at alle ſkulle være chriſtne, og tro de tvende 
Troes-Artikler, ſom i fin Heelbed indføres. Det øvrige ev tun de fore 
hen omtalte Beftemmelfer om Tronfolgen og Fronarven, faaledes fom 

De vare vedtagne pan det fidfte Møde i Bergen 1273, med Filføjelfe af 

Formularer for den Eed, Konge, Hertug, Jarl, Lendermænd, Lagmænd, 

og Bønder ſkulde aflægge ved Hydingen. I Utfarebaalfen føger man 
forgjeves nøjagtige Beftemmelfer om, hvorledes Den nye Præftation af 

Ledingen efter Formue og Jordegods ſkulde beregnes; famt, hvad Der er 

endnu merfeligere, hvilke Perfoner der ſkulde være fritagne for Leding. 

Herom indeboldt dog ej alene de ældre Love nøjagtige Beftemmelfer, der 

nu burde afløfes af andre, men De Jndrømmelfer, der nys vare gjorte 

til Erkebiſktoppen og Biſkopperne med Henſyn til Ledingsfrihed for deres 

Mænd, burde dog i Det mindſte have fundet deres Plads i felve Lovbo- 
gen; Udeladelfen af disfe vigtige Punkter er faaledes amabenbart fleet af 

den Grund, at den hele Materie endnu ikke var fuldftændigt bragt paa 

Det vene. Hvad Mannbelgebaalfen angaar, da bave vi allerede feet, 

hvorledes den, i Stedet for at være bearbejdet til et harmoniſk Heelt, 

førft indeholder en Deel omarbejdede Beftemmelfer fra de ældre Love, og 

dDernæft fan godt fom i fin Heelhed, fun med enkelte mindre heldige Af— 

brydelfer, optager Urtiflerne fra Mødet 1271. - Heller ikke Giftings— 

og Arve-Baalten fan figes at have fanet fin tilbørlige fidfte Bearbejdelfe. 

De VBaalfer, der fynes ombyggeligft udarbejdede, og med bhvilfe man 

altfaa maa være bleven færdig, men Hvis FIndhold ogfaa frembod mindft 

Vanſkeligheder, ere de fire fidfte, Landabrigde eller Odelslosnings-Baal— 

: fen, Landslejebaalfen; Kjøbebaalfen og Fyvebaalken. - Fil disſe, faavel 

fom De foregaaende, ere neppe flere Fillæg nu blevne gjorte, end De Der 

anfaaes nødvendige for Nedactionens Skyld, faavel fom enkelte andre, 

Der afene afbang af Kongens Godtbefindende, og fom ban ej behøvede 

at fade vedtage paa noget foærffilt Møde. Hertil hører maaſkee Det i 

Forbindelfe med Lagtbingenes Henlæggelje til Botolfsmesſe flaaende 

Bud, at Sysfelmanden inden tre Uger efter hvert Lagtbings Slutning 

ftulde holde Thing bjemme i fin Sysſel før at bekjendtgjøre, hvad der 

var forhandlet paa Lagtbinget, og navnlig, bvad Ufgjørelfe der var faldt 

paa De Sager, fom vedkom GSvjlens JIndbyggere). Ligeledes fees Det, . 

1) Landsloven, FThingf. Gap. 7. Det er iffe ufandfynligt, at denne fornuftige 
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at Kongen faftfatte en bderligere Nedfættelfe af Bøderne, nemlig til en 

 Fjerdedeel af det oprindelige Belob (altfan 75 mindre end hvad hans 

Fader havde beftemt), tbi hermed begynder Rakken af de Metterbøder”, 

der ved Lopbogens Stutning tilkægges Kong Magnus. Men uagtet det 
udtrykkeligt tilføjes, at ban nøjagtigt (od ,fætte i Bogen”, hvor meget 

der feulde tage før bver enfelt Sag, for at Utyndige ikke flulde blive 
narrede ved denne Fjerdedeels-Beregning, faa finder man dog, i alle de 

mange for Haanden værende Haandftrifter af Landsloven, fun i de fær- 

refte Jiffæde Bøderne opførte efter Denne Maaleftok; i en enkelt Goder 

for Froftatbingslagen er den hele  Metterbod” endog udeladt, og i de 

flefte Beſtemmelſer om Boder fees tydeligt den gamle Frediedeels-Be- 

regning at være fulgt. Man maa faaledes antage, at denne Forføjning 

af Kongen ikke engang er kommen vet til Udførelfe; at han ved biint Udtryk 

om „at fætte i Bogen, hvor meget der flulde tages for hver Sag”, 
fun bar meent en fenere Iilføjelfe enten i Form af en Marginalrettelfe 

paa bvert Sted, eller fom en færegen Liſte, men at Tilfojelſen eller Liften 

ej ev fommen i Stand, øg at alt fenere er blevet ved det gamle). 

Hertil fom ogſaa en fpeciel Fritagelfe, Kongen gav Indbyggerne omkring 

Indretning oprindelig er em Gfterligning af de gamle islandffe Leidething, 
+ der holdtes i lignende Øjemed efter Althinget, og at Beſtemmelſen herom 

førft ev optaget i Jarnfida, famt efter denne indført i den norffe Landslov. 

I Jarnf. Cay. 5 og Jonsbok I. 7 faldes ogfaa udtrytfeligt disfe Thing Leidething. 

1) Hele dette Punkt er meget dunfelt. Det er muligt, at vdisfe Ord fulle tages 

i er andet og mere indffeænfet Mening, end ovenfor, og at de maaffee fun 
figte til de Bøder, der foreffrives I de faafaldte einkamål, der vedtoges paa 

Rigsmødet i 1271. Thi fammenligner man VBøderne, faaledes font de fore- 

ftrives i den førfte, og, fom vi have feet, oprindelige Redaction af Artiflerne, 

der er indtagen i Jarnfida, med de for de famme Forfeelfer foreffrevne Boder 

i Landsloven, vil man finde en betydelig Medfættelfe, fnart til det Halve, 

fart til Fredicdefen, fnart til Fjerdedelen. Saaledes f. Gr. i Forbudet mod 

at bære Ruftninger (Jatnf. 44, Losl. IV. 14); uagtet Ordene ellers fremme 

paa begge Stedet, foreffriver Jarnf. em Bod af 6 Ører, LosL. en Bod af 2; 

for at Drage Kniv mod em Mand faftfætter Jarnf. 12 Ører, Lvsl. 3 (altfaa 

en Fjerdedeel).  Betragter man nu det tilfvarende Sted i den nyere Bylov, 

hvor ogfaa K. Magnus's faafaldte Netterbøder findes anførte, da flaar der 

iffe noget om nogen yderligere Medfættelfe, men fun at ,hvor før Sagøret 

flet iffe faldt i Bymændenes Lov, ſtulde det nu falde til det*Halve og ſom— 

mefteds mere”. Dette pasfer unegteligt godt paa faadanne Nedfættelfer fom 

de oven anførte, og det er ikke ufandfynligt, at ogfaa Landslovens Ord nære * 
meft have Henfyn dertil. Thi det ør vift mof, at hvor f. Er. den ældre Lov- 

givning fordrede 40 Merfers Bod, fordrer den nyere Landslov Trediedelen 

(8 Ertoger og 13 Mir.), ikke Fjerdedelen (10 Måfr.). Endnu funde dog rig- 

tignof ogfaa den Mulighed være for Haanden, at Pengevæfenet8 Tilſtand og 

Myntens Gehalt her er kommet i Betragtning; at 13 Mkr. 8 Ertoger i De 
daværende Penge beregnedes at fvare til 10 Mfr. gl. Cours. 

Sår 
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Bergen, da han tilbragte Julen der (1273—1274), for at erfægge Den 

faafaldte Slagt-Told, fom, uvijt naar og ved hvilten Anledning, var 
bleven indført 1). - Saa vidt man nu af de mangelfulde Efterretninger 

fan fee, begav Kongen fig om Sommeren 1274, ledfaget af Dronningen 

og fine Sønner, til Throndhjem, deels for at fade Den nye L00 vedtage 

paa Froftatbing, veels ogfaa for at fade fin Søn Erik hylde ſom Konge 

paa Øretbing, bviltet var nødvendigt for at Kongeværdigheden ſkulde 
have fuld Gyldighed. Da Froftatbinget nu fiden 1269 aabnedes den 17de 
Juni, indtvaf Kongen ogfaa omtrent paa den Tid, og Lovbogens hojti— 

Belige Vedtagelfe fandt Sted St. Hansdag. Efter at Kongen fiden, 

uvift i hvad Øjemed, havde aflagt et Beføg paa Levanger, drog han til 

Nidaros, bvor han anfom lidt før Petersmesſe (29de Juni) og fød der 

paa holde Ørething, den den Juli, Aarsdagen efter Hyldingen i Ber- 

gen, bvor ban da, fom det heder, lod lyfe fine Sønners nye Jitler, det 

vil Da fige, at han [od Erik hylde fom Konge af Throndernes Depute- 

rede, og for ovrigt befjendtgjorde Beftemmelfen med Henfyn til Haakon. 

Den 3die Auguſt forlod Kongen atter Nidaros vg vendte tilbage til 

Bergen ?). - Vil Cidfivatbinget fom han iffe den Sommer. - Det vig- 

1) Denne Fritagelfe ftaar, merfeligt nok, iffe i Byloven, fljønt man fnareft ffulde 
vente at finde Den Der. 

2) Beretningen herom findes, befiynderligt nok, fun i tre temmelig unge Papirs— 

afffrifter af islandffe Annaler, hvorved det ogfaa er at merfe, at de henføre 

dette Kongens Beføg paa FJroftathing og Lysningen paa Ørething til 1273. 

Dette er Dog aabenbart urigtigt, og Ungivelfen man fiffert henføres til 

1274. For det førfte ere de islandffe Annaler, paa de faafaldte Annales 

regii og vetustissimi (Hauk Grlendsføns) nær, flet iffe faa ganffe paalide- 

lige i Narstals-Angivelferne, ej engang Flatø-Annalerne, end fige de Hugre 
Papirs-Haandffrifter; man behøver fun at fafte et Blik paa den Arna-Mag- 

næanffe Udgave af Annalerne, for at overbevife fig om, hvorledes de mindre 

gode Haandffrifter ofte angive vet, to eller tre Nar fejlagtigt.  Gt Par af 

hine tre Afſkrifter fortelle endog allerede ved 1274, hvad de dog felv gjentage. 
ved 1275 umiddelbart førend der berettes om Kong Magnus's Rejſe til Fro- 

ftathing m. m, at der i det Aar dræbtes en Mængde Hvidbjørne paa Jsland. 

Kan den ene Angivelfe være indfat paa et urigtigt Sted, da Fan dette lige 
faa gjerne være Tilfældet med den anden. Jor det andet herffer der ojenſyn⸗ 

ligt en ikke liden Forvirring i det hele taget ved Annalernes Angivelſer af de 
Begivenheder, der ffulde have fundet Sted i 1274 og 1275. Arne Biſtops 
Gaga Gap. 14 omtaler flere af De Begivenheder, ber Å Annalerne henføres 

til 1275, fom ſorefaldne i 1274, eller rettere, antyder iffe Grendſen mellem 

begge Aar. Nu figes det udtrykfeligt i alle Codices af Landsloven for ethvert 

agthing, at Kougen perfonligt begav fig derhen og gav Thinqmændene Bo— 

gen, og Aaret angives af de flefte til 1274; fun tre have 1273, og em 1277; 

viftnof er der føden, Hvor ogfaa Kongens Regjeringsaar angives, lige faa mange, 

der angive hans Yde ar (1272), fom hans 11te Aar (1274), men da be 

flefte af Dem dog have Narstallet 1274, maa man anfee 1274 for det rette, 

EE nn 
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tigfte var ogſaa fleet, naar Lovbogen allerede var vedtagen paa Gulatbing 

og Froftatbing, og fra Denne VBedtagelfe paa Froftathing, 24de Juni 

1274, ſynes man fenere at bave dateret Lovens Prumulgation. Det 

i bet mindfte for Froftathingets Vedfommende, og Ungivelfen det Ide” fun hive 

rerende fra em Forverling af XI og IX. — Bi ville nedenfor fee, hvorledes 

Angivelfen af en enfelt Gidfivathings-Goder, at Bogen blev fovtagen paa Eid— 

fivathing i Rougené 13de War (1276, hvortil dog urigtigt Warstallet 1277 
føjes) maa være vigtig.  Derimod findes iffe em enefte Goder, der nævner 

Aaret 1275. Altſaa maa Kongen i 1274 have været paa Iroftathing for at 

fade Loven befjendtgjøre, og da det vilde have været højft urimeligt, at han 

ef ſtulde Have benyttet Lejligheden til fnareft muligt at lade Eriks Hyl- 

ding fornye paa Ørething — han felv var ogfaa bleven hyldet der Aaret 

efter at han havde faaet Kongenavn i Gferøerne — men ladet et heelt Aar 

gaa ben, inden denne vigtige Akt fandt Sted, er det aabenbart, at Annal- 

haandffriftets Notits, baade om Kongens Nærværelfe paa Froftathing og om 

Lysningen af hans Sønners Vitfer paa Ørething, tilhører 1274, iffe 1275. — 

For Reſten er der iffe ringe Vanffelighed for Haanden med Angivelfen af 

den Dag, da Landsloven for Gulathing blev lovtagen. De flette Codices' 

angive St. Hansdag, em enfelt Gulathingscoder har Botolfsdag, hvilfet maa 

være uvigtigt, da Botolfsdagen endnu iffe var Thingdag I Gulathing. Den 

famme Eidſiva-Codex, Hvorom ovenfor er talt, har „6b Nætter før Mariemesfe 

fenere” (2den Seyt.), hvilfet nedenfor vil fres at være rigtigt, lige faavel fom 

Regjeringsaars-Angivelfen; men en enfelt Borgarthingscoder har „Petersvaka“, 

hvilfet, fom det ligeledes vil fres, er urigtigt for Borgarthingets Vedfommende, 

og fom ſaaledes rimeligviis hidrører derfra, at den ældre Goder, efter hvilfen dette 

Haandffrift er ffrevet, tilhørte et andet Lagthing, famt at Ufffriveren nok har erin- 

dret at ombytte , Gula", „Froſta“ eller „Eidſiva“ Thing i fin Original med , Bor: 

garthing”, men derimod enten glemt, eller iffe forftaaet at fætte det for Bor- 

garthinget gjeldende Datum i Stedet for „Petersvaka“. Lignende Skjødesløs- 

hedsfejl findes ofte: navnlig findes, netop her paa dette Sted, St. Hansdag 

(Jonsmesfe) ogfaa anført for Gidfivathinget, ffjønt det er fiffert, at hiin anden 

Dag (den Sept.) er den rette. Aarſagen er nemlig, at Afffriften er tagen efter en 

anden Goder, end den for Gidfivathinget oprindeligt forfattede, og fun Thingets 
Navn, ej Dagangivelfen, forandret. Heraf ledes man da igjen til at flutte, at hiin 

oven nævnte Dag, St. Hansdag, fun fan være rigtig for den ene af de tvende øvrige 
Klasjer af Lovboger, Froftathingets eller Gulathingets, og at den alene ved Affkri— 

verens Tanfeløshed er optagen i ben anden. Spørgsmaalet, for hvilfen Klasſe An— 

givelfen er rigtig, fynes let at befvare: Det er nemlig Jroftathing, Hvor vi netop 

fee, at Kongen var tilftede omfring St. Hansdags-Tiber, og hvor bdesuden 
Thing juft da holdtes, fiden Thingets Aabningstid allerede i 1269 var faftfat 

til Botolfadag. Men Kongen funde iffe famtidigt være paa Gulathing og 
Froftathing St. Hansdag i eet og famme Aar; hertil fom, at der ej fynes 

at være fattet nogen foreløbig Beftemmelfe for Gulathing om at Ihingtiden 

ſtulde flyttes fra Beteramesfe til Botolfamesfe, førend dette blev vedtaget med 

felvg Loven, ligeſom det fenere ffede paa Gidfivathing (fe nedenfor).  Ultfaa maa 

man da antage, at hiint „Petersmesſe“, der findes i em enfelt Borgar- 

thingsbog, hidrører fra en oprindelig Gulathingsbog, og er den vette 

Dag for Landslovens Vedtagelfe paa Gulathing. Men Veters- 

mesfe 1274 var Kongen i Throndhjem.  Petersmesfe 1276 var Kongen, 

fom det vil fres, i Vifen. Om Veteramesfe 1275 fan der vanffeligt 
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varede endnu en Tid, førend de norffe Prælater fom tilbage fra Lyon. 

De lagde Filbagevejen over Paris, hvor den franffe Konge, Philip den 

die, fom gjerne vilde vife Kong Magnus-en Opmerkſomhed, benyttede - 

Sejligheden til at fende med Grøebiffoppen, fom en Gave til Norges 

Konge, et Stykke af Chriſti Tornekrone, fom hans Fader, Kong Ludvig 

den bellige, for en ſtor Sum Penge havde fjøbt af Kejfer Baldvin i 

Gønftantinopel, og til bvis Modtagelfe Kong Ludvig havde ladet opføre 

en færegen Pragtbygning, det ſaakaldte hellige Gapel. Det lille Stykke, 

fom foræredeg Kong Magns, Tod Kong Philip i fin egen Nærværelfe 

afffjære ved en Gejftlig, og Derpaa indflutte i et klart Stykke Kryſtal, 

fom en Engel af Sølv holdt med begge Haænder. Stykket fan faaledes 

tun have været meget lidet, men det betragtedes lige fuldt fom en ko— 

ftelig Gave. Med denne drog da Erøebiffoppen videre, og tog fiden 

Søvejen, uvift fra hvilfen Havn, for at fejle lige til Bergen, Hvor ban 

nu, Da det allerede var ledet fangt ud paa Høften, unde vente at treffe 

Kongen. Han var uheldig nok til at faa et forfærdeligt Uvejr og lide 

Gtibbrud efter at han allerede var kommen ganfte i Nærheden af Ber- 

gen, ved Gidsvaag, Søndagen efter Ulehelgensdag (4de November), 

men for Neften ſynes bverfen han eller hans Følge at være fommen til 

Gfade, ligefom ogſaa Neliqvien frelftes, og førft blev nedlagt i Gyvift- 
kirken, indtil det Uvejr opbørte, fom havde foranlediget Stibbrudet, og 

fom nu bindrede Kongen fra at modtage den og bringe den hen til fit 
eget Capell, Apoftelfirfen, med de fædvanlige Højtidefigheder. Men 

Fredagen efter (Ode November) blev der ſmukt VBejr, og Kong Maqnus 

fød Den Da ved en bhøjtidelig Procesfion afhente. Ved denne Lejlighed 

fang Griebiffoppen felv Mesjen, og det blev beftemt, at Dagen (de 

November) berefter ſtulde helligholdes ſom en for Norge færegen Feft- 

dag . Og ligefom Den franffe Konge havde ladet opbygge et eget 

blive Fale, da dette Mar ingenfteds findes angiveti Lovhøgerne. Man 

har derfor fun Petersmesfe 1273 tilbage, da Kongen, fom vi have feet, var 

paa Gulathing, hvilfet Aar vi og i tre Codices, em Gulathings-, em Eidſiva— 

things og em Vorgarthings-Bog, virfelig finde angivet. Men da fan den 
Lovbog, fom her vedtoges, neppe have været faa fuldftændigt redigeret, fom 

den, der i 1274 fremlagdes og vedtoges paa Froftathing. Dette er vel derfor 

ogſaa Grunden, hvorfor Froftathingsbogen er bleven anfeet for den prinei- 

pale, og uæften alle fenere Gulathingsbøger ffrevne efter den, endog med Bi— 
beholdelfe af det for Froftathinget anførte Vedtagelfesdatum. 

1) Isl. Annaler, ved 1274. Arne B. Saga, Cap. 14. En Legendariff Beret- 

ning om hvorledes den franffe Konge lod Stykket af FTornefromen afjfære, 

indfatte, og fende til Koug Maguus, blev optagen i den norffe Liturgie, og 
findes faaledes ogfaa indført i Breviarium Nidrosiense for 9ve November, 

eller festum coronæ spineæ, fom ben faldes i de norffe Kalendarier. Denne 

el å 



1274. Grfebiffoppens Filbagefomft. Den hellige Torn. 567 

Capell for Fornefronen, faaledes lod Kong Magnus nu paabegynde en 
ny Apoſtelkirke, bvori NReliqvien flulde opbevares, og fom flulde blive 

en virfelig Pragtkirke, ikke hvad Størrelfen, men hvad Udførelfen og 

Prydelferne angif. Pladfen for Denne nvefte Apoſtelkirke valgte Kongen 

i fin Urtebave (Grasqard), og faa vidt man af De faa AUntydninger om 

dens Udfeende, Der eve 08 fevnede, fan flutte, fynes man endog at 

havde fagt an paa en vis Liighed mellem den og det hellige Capell" i 

Paris. — Kong Magnus oplevede Dog ikke at fee Det færdigt, thi Det 

blev førft indviet i 1302, vg førft Da blev ogſaa den forrige Apoſtelkirke 

nedreven ?). 

Gfterretningen om at Paven fun betingelfesviis havde befræftet Over- 

eenskomſten, var Kongen viftnok heel Afjærfommen, for faa vidt fom dette 

funde lede til nye Udfættelfer i Hvad Der faa ham faa færdeles paa 

Hjerte, at faa Lovarbejdet ganffe afjluttet og en fuldftændig Chriſtenret 

antågen. - Den førfte og den fidfte af de Uvtifler, Paven bavde opſtil— 

fet, vare af den Natur, at Kongen umuligt kunde antage dem, thi De 

indeholdt, fær den førfte, en Unerfjendelfe af de Punkter, fom Magnus 

Den hele Tid havde erflæret ubjemlede, nemlig Kongedømmets Underka- 

ftelfe og Valgretten. Han antog dem heller iffe, og Dermed var Over- 

eenskomſten havet, idet mindfte med Henfyn fil de Artikler, fom ikke allerede 

bavde været Løvtagne paa Gulathing og Froftatbing, og Dette var blandt alle 

Artifler i Overeensfomften fun den, det foreffriver Kongevalg, naar den 

fongefige Linje er uddoet. Hvad Erkebiſkoppen angaar, Da havde han vel neppe 

forudfeet, at Kongen ber vilde gjør Vanſkeligheder, og for faa vidt ban 

Beretning er fiden aftrykt i Th. Torvesføns hist. Norv. IV. &. 359, 360. 

Heri forefommer dog den djvonologiffe VBanffelighed, der ligefrem maa være 

en Fejl i Børetningen felv, at den Dag, da Kong Philip i Paris med fine 

nforftandige Mænd” fattede denne VBeflutning, medens Grøebiffoppen opholdt 

fig i Bari paa Iilbagereffen, angives at være St. Nicolai Dag (6te December) 

1274. Men nr ev det aabenbart, at det iffe fan være ffeet paa denne Dag, 

thi Grøebiffoppen var allerede da kommen hjem til Norge med Neliqvien. 

Suhm har føgt at børtforflave Fejlen paa den Maade, at Aaret fkulde være 

1273, og at Grfebiffoppen baa Henreffen til Lyon fif Neliqvien overleveret; 

men Deels ftaar der i felve Beretningen, at det var paa FTilbagerejfen, deels 
erfarer man af Biffoy Arnes Saga, at Grfebiffoppen forlod Norge om Vaa- 

ven 1274, og faaledes ej funde være i Paris 1273. Man funde tanke fig 

Muligheden af at Grøebiffoppen var bleven i Paris Vinteren over, og iffe 

fom hjem førend Høften 1275; men bette firander igjen paa Brevet i Dipl. 

Norv. TI. No. 12, bhvoraf fees, at han 179e Anguft 1275 var hjemme å 

Midaros. Hvis der faaledes iffe ffulde være em „Dies Sancti Nicolai con- 

fessoris et pohtificis* i NAuguft eller September, hvorom de fædvanlige Ka- 

fendarier tie, maa hiin Angivelfe være aldeles fejlagtig. 

Se Annalerne, ved de her nævnte Aar, jvfr. Nicolayſen: Urdævt.-hift. For— 

tegnelfe over Norges Levninger af Kunft og Haandverk S. 102, 103. 
— 
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felv bavde givet Anledning til at Paven fordrede hine Clauſuler tilføjede, - 
maa ban nu bittert bate angret det. Der findes nemlig tydelige Tegn 

til, at de fongelige Raadgivere helſt faa, at det hele Forliq gik overfor, 

og at alt blev ved det Gamle. Det kunde faaledes fpøge for, at aldeles 

ingen endelig Overeenskomſt blev fluttet, å det mindfte ikke førend ogſaa 
De havde fikret fig ftørre Nettigheder baade paa Kronen8 og Kirkens 

Befoftning, og at faaledes netop den ffadelige Strid vilde opftaa, fom 

det i Indfedningen til Overeensfomften af 1273 heed at man havde vile 

fet undgaa. De verdslige Herrers Maade at opfatte Sagen paa frem- 

lyſer af. deres Ferd fort Iid efter, Da Kongen var død. Sagernes 

Gtilling i det hele taget fljennes ogſaa tydeligt af de Forhandlinger, 

der fandt Sted paa Island i Aarene 1275 og 1276, da det var blevet 

befjendt, at Overeenstomften for det førfte var gqaaet tilbage. Biſkop 

Arne havde, fom ovenfor nærnt, fanet fin efter Erfebiffop Jons An— 

fomft formede Chriſtendomsbaalk for Island udarbejdet; og drev Det vel 

ogſaa Dertil, at den foreløbigt blev antagen paa Ibinget, men fun med 

det Forbehold, at den fun midlertidigt flulde gjelde, indtil Kongen og— 
Grøebiffoppen forovdnede en nt); Derhos blev der under Haanden kla— 

get for Kongen over De egenmægtige Stridt, fom Biſkopperne foretoge 
fig, ej alene med Henſyn til Udførelfen af de Beflutninger, Der vare ved- 

tagne paa Conciliet i Lyon, men ogfaa ved at opføre i Chriftenretten Be - 

ftemmelfer, der paalagde nye Skatter eller Ydelfer til Kirfen.  Uagtet 

Kongen, fom vi vide, var meget firkeligt findet, og navnligt vndede Bi- 

ffop Arne, ligeſom ban ogſaa med Varme omfattede Korstons-Sagen, 

faa førev ban Dog tilbage til Island, at man ej føulde underftaa fig 

at antage nogen anden Lov, det være fig Gbriftenret eller verdslig Lov, 
end Den, ban felv foreførev, indtil han blev enig med Lrfebiffoppen vg 

Gejjtligheden om bvad der ſkulde gjelde; han truede enhver Den med fit Utven- 

ftab, der handlede berimod, tilføjende at Det var bans og Crøebiffoppens, 

men ingen anden Manda, Sag at forordne Cbriftenret eler nogen anden Lov 

i bans Land *). Heraf Funne vi flutte, at CErfebiffoppen habde baft til 

Henfigt, famtidigt at faa vedtaget i Morge Den Cbriftenret, ban havde 

udarbejdet, og af bvilfen Biftop Arnes islandffe Ghriftenret fun var en . 

Affpejling, men at ban nu iffe engang vovede at bringe noget Forflag R 

derom paa Bane. Dette havde Dog det Gode ved fig, at Erkebiſkoppen 

maatte indfee, at ban iffe fremmede fin eller Kirfens Sag ved Under- 

fundigbed eller alt for nærgaaende Iver, men at ban udrettede langt 

mere ved Aabenhed og Maadehold; vg at det var højft utlogt af ham at 

fætte fig i et fpendt Forhold til Kongen, Da de verdslige Høvdinger 

”) Arne Biffops Saga, Cay. 17. 
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not vilde vide at kaſte fig imellem dem og udvide Bruddet til egen For- 

deel, men baade til Kirfen8 og Kronens Skade. Derfor fre ti 

nu ogſaa -tydeligt, at Erøebiffoppen nedftemte Den bøje Fone, hvori 

han tidligere talte, og navnligt undlod at henſkyde Iviftepunkterne til 

Paven. 
Imidlertid fynes Kongen, der engang foa at fige havde givet fit 

Ultimatum, og ikke funde gaa videre i fine Indrømmelfer, for det førfte 

at bave ladet de firfelige Anliggender hvile, men derimod at have ar- 

befdet paa Fuldftændiggjørelfen af den verdslige Lovgivning, deels ved 

at faa Landsfoven, bvorvel endnu i dens ufuldendte Filftand, vedtagen 

paa Gidfivatbing og Borgartbing, Deels ved at bringe en Fillempning 

af Landsloven i Stand for Kjøbftæderne, hvis færegne Forhold naturligvis 

deels i mangt og meget gjorde færegne Beftemmelfer nødvendige, Ddeels 

gjørde mange af Beftemmelferne i Landsloven aldeles overflødige. Alle— 
rede [ænge bavde man, fom ogſaa ovenfor omtalt, følt Nødvendigheden 

af færegne Lovbeftemmelfer og Vedtægter for Kjøbftæderne og Markeds— 

pladfene, og Derved var den faafaldte Bjarfø-Ret, eller maaffee rigti— 
gere Bjarføretterne, opftaaede, en Samling af Beftemmelfer for Byer 

og Marfedspladfe, der Dog fun fluttede fig til Hovedlovgivningen for 

Landet, fom et Supplement til Denne, og uden vel nogenfinde at have 

været betragtet fom en egen Lov, eller at bave været vedtagen paa Den 

bøjtidelige Maade fom Hovedlovene. Vi have nu fun Brudſtykker til- 

bage af den VBjarfø-Net, der gjaldt for Froftatbings-Laqen, altfaa -nær- 

meft for Byen Nidaros, og fom Derfor fun er et Supplement til Den 

gamle Froftatbingsfov; bvis vi bavde Den Bjarfø-Net, Der gjaldt for 

Gulatbingslagen, eller for Bergen og Stavanger, Da vilde Den ganffe 

fiffert vife fig at være et GSupplement til den ældre Gulatbings- 

fov 2). Men alligevel tør det not være muligt, ja endog fandfonligt, 

at alle de Beftemmelfer paa begge Steder, Der udelukfende vedfom By— 

foørboldene; vare De famme, og at man faaledes maaſkee endog fan have 

baft en færegen Samling af VBedtægter med Henfyn til Kjøbftads- og 

Handelsforhold, faldet flet ben Bjarføretten, fom det overfodes enhver By- 
Corporation faa godt Det lod fig gjøre at tillempe paa Hoved-Lovgivnin- 
gen.  Oprindelig ere vel disfe Vedtægter endog opkomne førend egent 

fige Byer endnu bavde dannet fig i Norge, paa Markeds- og Handels- 
Pladfe, eller , Kaupanger og VBirfer”, „Sildever“, „Fiſke-Nes“ (hvor 

1) Norges gå. £. IS. 301—3356. De her ſamlede Brudſtykker af Bjarkoretten 

vife fig ſtrax at være combpilerede uden nogen planmæsfig Orden, ligefom 

De og fres fun at have været tilføjede Froftathingsbøger fom Supplemen— 

ter til disſe. 
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det udtrykfeligt foreffreves at Bjarøretten var gjeldende) '). Og til — 

disfe almindelige Beſtemmelſer, der ej vare færegne for noget enkelt Lag— 
thing, børte vel ifær den faatadte Farmannalov, Farmands- eller de fø: 

farende Handelsmænds Lov, Beftemmelfer om Skibsſtyrernes og de faakaldte 

Haafeters (Befætningens) gjenfidige Pligter og Nettigheder. Af de Levninger, 

vi have tilbage af den ældre Farmannalov, fader det til at disſe Pligter 
og Mettigheder, faavel fom den Fremgangsmaade, man havde at iagt- 

tage ved at tage fig Fragt m. m., have været meget udførligt og nøjage 

tigt optegnede, men at meget beraf nu var forældet, ifær formedelft den - 

alt for ftore Masje af Formaliteter, Der foreffreves ?).  Overhoved, man 

trængte ikke mindre til en Nevifion af Byloven, end af Landsloven, og 

det fandtes ogſaa nødvendigt her at bringe den famme Eenhed til Beje, 

fom tilfigtedes for Landet. - Opfordringer til Kongen om at forbedre 

Lovgivningen vare heller iffe mindre udgaaede fra Byboerne end fra 

Landbefolfningen. Det ligger for øvrigt i Sagens Natur, at man førft 

maatte være færdig med Hovdedlovgivningen for Landet, førend man 

funde tage fat paa at fempe Bylovgivningen Derefter, og faaledes har 

vel neppe Arbejdet med Denne taget fin Begyndelſe, førend efter 1274, 

da Landsloven var bleven vedtagen paa Froftatbing. Fremgangsmaaden, - 

man fulgte ved Dette Avbejde, fynes at have været Den, at man førft 

føretog «fig at indrette en fuldftændig Lovbog for Bergens By, og at 

man fiden efter Dert gjørde de nødvendige locale Forandringer for de 

andre Byer. Thi af alle de Haandftrifter af Byloven, fom vi have til 

bage, eve ej alene de flefte indrettede for Bergen, men de bergenffe Lov- 

bøger ere ogfaa fuldftændigere end De for de andre Byer, og Der gives des- 

uden enfelte, hvis Vert er beftemt til at gjelde fom almindelig Bylov, altſaa 

vor alt færegent feulde være borte, men hvor der dog findes et og an- 
det, fom nærmeft pasfer for Bergen, bvoraf man altfan feer, at Uddra- 

get bar været gjort fra et Bergens-Eremplar. — Dette Forhold finder 

ogfaa fin fuldfomne Forklaring i den Omftændighed, at Bergen var 

Kongens - egentlige Nefident8, og at det faaledes faa bam nærmeft at 

indrette det førfte Lovudfaft for Bergen; ikke at tale om, at Bergen nu 

var Norges vigtigfte By, hvor De arakteriftiffe Kjøbitadsforbold vare 

fomne til ftørft Udvifling, faa at man, ved nærmeft at bave dem for 

Oje, var fifreft paa at opnan Den fterft mulige Fuldftændighed. Det 

ev ogfaa at merfe, at alle de Haandftrifter af Byloven, føm vi have 

1) Bjarføret 42. 

2) Sammenl. f. Ex. Brudft. af den «ældre Farmannalov (N. £. I 334) med den 

nyere. 
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tilbage, fun udtryffeligt nævne Bergen, Nidaros, Oslo og Tunsberg. 

Disfe vare nemlig de enefte egentlige Byer, der betragtedes fom færegne 

Gommuner, affondrede fra Landet, og fom bavde fin egen Jurisdiction. 

- De øvrige, føm Stavanger, Kongehelle, Marfirand, Stidan, anfaaes fun fom 
Handelspladfe, bvor viftnof Byretten i alt væfentligt gjaldt, men fom dog 

med Henſyn til Jurisdictionen endnu fun betragfedes fom hørende til 

Landet; de ſtode under Sysfelmanden, medens hine Byer havde hver fin 

egen Gjaldfere eller Byfoged, tildeels ogſaa egen Lagmand, ligefom de 
og havde Raadmænd. Det er at formode, at de Haandffrifter af Bylo— 

tene, Der lægge an paa en vis Almindelighed, netop ere beftemte for 

disſe endnu under Landjurisdictionen ftanende Byer, og Derfor nævnes 
vel ogfaa, endog i Bergens Bylov, Sysfelmanden ved Siden af Gjald- 

feren fom den, der udfører de paa Landet til Sysfelmandens Embede 

hørende Functioner. 
I den nye Bylov beftemtes. for Byerne et aavligt Lagthing, lige- 

fom for Landet, bvor de famme Slags Sager føulde afgjøres, og paa 

famme Maade.  Sandfynligviis holdtes iffe faadanne Thing tidligere, 

men man nøjede fig med at holde færegne Møder (mo) fom Gjaldferen 

unde fammenfalde, og for ovrigt gif vel De frørre eller vanfkeligere Sa- 
ger til det almindelige Lagtbing for Landet. J de os levnede Brud- 
ftoffer af den ældre Bjarføret for Throndhjem finde vi nemlig ikke By- 

Lagtbinget nævnt; men Dderimod udtrykfeligt hentydet til det almindelige 

Lagtbing 1).  By-Lagthinget ffulde i Bergen og Nidaros, vel ogfaa i 

Oslo, aabnes den førite Søndag efter Helligtrefongersdag, altfan mellem 

7de og 43de Januar, ftrar efter Julens Udgang, for Funsberg en Uge 

fenere, eller Sondag efter Brettivemesfe*). Dette Lagtbing ffulde i 

Bergen afbodes i Marie Gildeffaale, i Nidaros i Korsgildeffaale, i 
Tunsberg i Olafs Gildeffaale; for Oslo ev Stedet ej beftemt, fandfvn- 

figvtis ivar Det Dog ogſaa ber i en Gildeftaale. Gjaldkeren eller Sys- 

felmanden ffulde paa et føregaaende Møde St. FIhomas-Dag (21de 

Decbr.) lyſe Julefreden og udnævne 12 Ibingmænd fra hver Fjerding 

i Byen. „Raadmandene“ fiulde være felvnævnte til Ihinget; vi er- 

fare faaledes beraf, at Byerne paa Denne Tid havde faaet egne Maad- 

mænd, fom ovenfor nævnt. Lagretten ſkulde beftaa af de 12 Raadmænd 

1) Se Bj. Net Cap. 9, der flutter faaledes: ,faadan Chriſtendom frulle vi have 
i Kaupangen fom det er aftalt mellem alle Mænd paa Lagthinget”. Her 

er det flart, at det fælles Lagthing for hele Thingfofnen er meent. 

?) Brettivemesfe er 1ite Januar. Det turde dog nof være muligt, at det ene 

Haandffrift af Tunsbergs Bylov, hvor dette findes tilføjet, her anførte den 

Dag, paa hvilfen Loven blev vedtagen, fom Dagen, da Thinget herefter ffulde 

aabnes. 
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og fre Netndarmænd fra bver Fjerding, altfaa tiffammen 24 Nerfoner, | 

medens Lagretten paa Landsthinget fremdeles beftod af tre Fylfter. Svd 

Dage efter Lagtbingets Slutning ſkulde Gjaldkeren eller Sysfelmanden 

holde Møde og bekjendtgjøre hvad der var forhandlet paa Thinget. 

For øvrigt femmer den faafaldte Ibingfarebaalf ganffe med Landalovens. 

Gbriftendomsbaalfen, fom den kaldes, er ogſaa den famme ufuldftændige 

Baalk af dette Navn, Der, indtil Kongen og Crøebiffoppen kunde enes 

om nogen ny almindelig Chriſtenret, indtog Dennes Plads i Lovbogen, 
men fun indeholdt Troesartiklerne tilligemed Beftemmelferne om Konge- 
arven og Hyldingseden. Derimod fres det, at man for Kjøbftæderned 
Vedfommende har funnet indføre faadanne nøjagtigt Beftemmelfer med 

Henſyn til den nye Beregningsmaade af Leding8-Ydelfen, fom man endnu 

havde maattet fpringe over i Landsloven, tydeligt not fordi der ber ej 

var Fale om Beffatning af Jordegods, bvorved Vereqningen Var van— 

ffeligere og flere Interesfer frydfedes. Her beftemtes ligefrem, at Dder 

ved halv Almenning, altſaa i fædvanlig Leding, frulde erlægges fem 

Peninger af hver Marf, hvad enten Denne oppebares i Gaardleje eller 

ved Salg af Barer; famme Beffatning ſkulde ogſaa de udenlandſke Han- 
dDelsmænd, Der overvintrede i Byen, være underkaftede 1). Dog erkla— 
vedes det tillige, at Kongen af de indfomne Penge ikke ffulde oppebære 

mere end 40 Mår.; det øvrige ffulde være Bymændenes egen Gjendom, 

og faafede8 danne Commune-Kasfen. Ved Siden beraf bibeholdtes den 

faafaldte „Boargjald“ eller Byffat, em perfonlig Stat af 1 Ertog vejet, 

fom alle Smaabandlere ſkulde betale inden hver 15de Juni, maaſkee fom 

en Kjendelfe til Kongen fordi de fik Filladelfe til at Drive Denne Mæ- 

ring ?).  Mannbelgen var paa Det nærmefte, og AUvvebaalfen ganffe fom 

i Landsloven; Derimod faldt det af fig felv, at Landabrigde, eller Odels— 

føsnings-Baalfen, faavel fom Landslejebaalfen, ganſke udelodes, hvor— 

imod der i Stedet for disfe traadte en ſaakaldet „Boarſkipan“ eller By- 
Ordning. Her beftemtes alt, hvad der hørte til Byens ordentlige Be- 

byggelfe, Sitferbed mod FJldsvaade, Vagthold og Politt m. m., og faa 
vidt man af De enfelte Artikler fan dømme, maa der have berffet meget - | 

god Orden. Ingen fit berefter Lov til at opføre nve Hufe uden faa- 

fedes fom Lagmanden, Gjaldferen og Raadmændene fandt det pasfende 

med Henfbn til Gaarde, Veiter og Brygger; der fattes ſtrenge Straffe 

for Uforfigtigbed med ID, og det forordnedes at Badftuer, VBagerovne 

og Smedjer ffulde være udenfor Byen 3). Dog nøjedes man endnu 

1) Bylov, IV. 6. 

2) Byloy, Utfarebaalf. Cap. 7, 8. 

3) Dette fidfte var dog allerede i lang Tid Negelen, og Beftemmelfen bley nu 
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med meget fmale Gader. Hver Gade beftemtes fun til en Brede af 12 

Alen, Almenningerne til 8, og Veiterne til tre. For Bergen gjentoges 

og befræftedes en Beftemmelfe, Der allerede havde været fajftfat i Kong 
Haakons Iid, om Stedet, paa hvilket de forffjellige Haandverfere og Smaa— 

handlere ſkulde have deres Udfalgsboder. Man feer deraf, at Byen var 

vel forfynet med alle Slaqs Haandverfere, og at Der man have været 

- drevet en livlig Detailbandel, thi Den hele Hovedgade, eller Øvregade, 

fige fra VBaagsbotnen til Sandbru ſees paa begge Sider at have været 
befat med Udfalgsboder 1). De flefte af disſe Haandverkere eller Smaa- 

Bandlere vare vel ellers Udlændinger, meft Tydſkere *). Hvorledes det 

forholdt fig i De andre Byer, vides ikke ret, Da ingen tilfvarende Uvtifel 

til Denne findes i De andre Bylove, vg det heder tun i Ulmindglighed, 

at intet Udfalg i Smaat maa finde Sted uden i Boder ved Gaderne, 

forat Enhver ſkal funne fee fig for, bvad ban fjøber. Der gives firenge 

Forbud mod Udfalg fra Stibe, der fomme til Byen, da alle Varer førft 

ftulde bringes i Huus, og enten udfælges Der eller paa Torbet i ſtorre 

Partier, eller fra Boder i mindre.  Undtagelfe berfra gjøres fun med, 
hvad Der fjøbes til Kongens Gaard. For øvrigt ſtaa alle disſe Beftem- 

melfer, faavel fom flere andte, i nøjefte Forbindelfe med det Indpas, 

fom de tydffe Handelsmænd nu mere og mere begyndte at faa i de 

norffe Kjøbftæder, ifær Bergen, bvorom Dev i det følgende vil blive ud- 

førligt handlet. Kjøbebaalfen er, paa fan færegne Capitler nær, eens- 

fun enten fornyet eller ftrengere indffjærpet. Af Reglerne for Vægternes nat- 

lige Batrouiller baade i Nidaros og Tunsbergs Bylove (Bøarff. Cap. 3), 

feer man at ,Smedeboderne” faa affondret fra de andre Huſe, hiſt ude paa 

Oren, her oppe under Bjerget. 

) Bergens Bylov, Boarſk. Gap. 8. Her beſtemmes at Skomagerne (sutarar) 
iffe maatte drive deres Haandtering langere ud i Byen end (fra Vaagsbot— 

nen) ud til Hallvardsfirfe-Almenningen; fra denne til Anta-Afmenningen paa 

begge Sider af Gaden ffulde Bødferne Have fine Boder; fra Auta-Almennin— 

gen til Martins Kirfegaard Skindere (Feldberedere); fra Martins Kirfegaard 
til Steinfirfe- (St. Golumbæ Kirfe-) Gaard Guldfmede paa den øvre, Kam- 

magere paa den nedre Side af Gaden; fra Steinfirfegaarden til Nicolaifirfe- 

Almenning Madhøfere (matmangarar) paa begge Sider af Gaven, fra Nicolai 

Almenning til Breida-Amenning Klædehandlere i Detail, fra Vreida-Almenning 

til Bua-Almenning Galanterihandlere (glysmangarar), Malere og Savelmagere, 
fra Bua-Amenning til Petersfirfegaard Sfraddere, fra Petersfirfen til Ma- 

viefitfegaard Brynjemeftere, Sverdflibere, Plademeftere paa den nedre, Sned- 

fere (Kiftefmede) paa den pyre Side af Gaden; fra Mariefirfegaarda-Hjørne 

oventil ſkulde ber være Skjoldmagere, udentil indtil Sandbru atter Madhø- 

Fere.  Udenfor Maria-Amenning og indenfor Auta-Amenning ovenfor Korsfir- 
fen funde alle Slags Smaahandlere være. 

2) I det mindfte erfarer man dette noffom om ,Sutarerne" i Vaagsbunden. Ordet 

„Sniddarar“ (Sdneider) om Sfrødderne antyder og Tydffheden. 
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fydende med Landslovens, og Tyvebaalken ganfée. Dernaſt se den 
merkelige Farmannalov, der viftnok, fom man maa formøde, indeholder 

mange Artikler uforandrede fra den ældre, men afligevel, efter de Brud- 

ftyffer, man har tilbage fra biin, at dømme, maa være betydeligt for— 

bedret og fimplificeret. VBergens Bylov blev fovtagen den 22de Januar | 
1276 '), fandfynligviis paa et overordentligt, til den Ende fammentaldt 

Lagtbing, og faaledes vel ogfan det førfte, der holdtes i Bergens By. | 

- Maar de øvrige bleve fovtagne, vides ikke. Thi fan godt fom alle de 
Afjtvifter man bar af Byloven, paa en enefte for Bergen nær, have fun 

de Artikler fuldt udførte, der ikke findes i Landsloven, eller i Byføven | 

ere forffjellige fra Landslovens, ved de øvrige er der kun henviift Hit 
denne, og GSlutningsartiflen, om Vedtagelſen, mangler - | 

Sm Sommeren 1276 gjorde Kong Magnus, fom det fiden nær- 

mere føal berettes, et Iog- til Rigsgrændfen ved Gøta Elven før at 
megle Forlig mellem den fvenffe Konge Valdemar Byrgesfjøn og Hans 

Broder, Hertug Magnus. Han opholdt fig der fra Slutningen af Juni 

Maaned til de fidfte Dage af Juli, bvorpaa han begav fig førft til 

Funsberg 2), fiden til Oslo, og berfra, efter Midten af Auguſt over 

Ringerife, Hadeland og Thoten til Hedemarken, famt endelig til Eids— 

vold, hvor ban, føm det heder, holdt Lagtbing. Det vil da ſige, at 

ban indtraf til Lagtinget, fom endnu boldtes der paa den gamle Tid. 

Hans Henfigt med Beføget paa Thinget var at lade den nye Eidſiva— 

tbingslov vedtage, hvilket ogfan ffede den den September 3), bhvorefter 

1) Bincentiusmesjedag, fom det i Slutningen heder. Da Thinget førft inditif: | 

tedes ved Loven, fan man ej antage, at denne Lovtagelfe Har fundet Sted 

paa noget ordentligt Thing. Og om et faadant virfelig holdtes, og var 

aabnet firar efter Helligtrefongersdag, maatte det døg være fil * den 
22de Januar. 

2) J Tunsberg ereerede han den 29de Juli Magnus Magnusføn til Jarl over 
Orkns, fe nedenfor. | 

3) Dette figes juft iffe udtryfeligt i Annalerne, der berette om Kongens Rejſe, 
men berimod ſtaar der i den allerede ovenfor omtalte Eidſtvathingsbog, at 
Loven vedtoges pan Gidfivathing den September i Magnus'$ 13de Uar | 
(altfaa 1276, Marstallet 1277, fom tilføje8, maa være urigtigt). Her figtes 
der, fom allerede viift, uabenbart til det famme Kongens Beføg paa Gisvold, 

fom YAnnalerne omtale; Tidsangivelferne pasfe ogfaa ganffe. Derhos er det 

flart, at hvis Givfivaloven allerede havde været vedtagen før, faa vilde .med det 

famme ogſag Lagthingstiden have været beftemt til 17de Juni, og faaledes på 

intet Lagthing funne Have været holdt den den September.  Muligt er det 
ju viftnof, at Kongen under fit fortfatte Ophold paa Øftlandet 4277 Funde have vær 
vet paa Gidsvold ved denne Tid (man veed intet om hans Skridt mellem 9de Auquit, 

da han fluttede Forliget i Tunsberg, og 13de September, da han var i Ber- | 

gen), men fandfynligt er det iffe. Hans Grende paa Lagthingene i 1276,- Å 
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Kongen gjennen Naumarife drog til Oslo, og derfra til Tunsberg, hvor 
ban indtraf den Sde September. Strengt taget var det vel mindre nød- 

pendigt at fade Loven vedtage pan Borgartbing, fiden Dette endnu, indtil 

den nye Lov var fuldfiændigt vedtagen, maatte anſees underordnet Gidfi- 

patbing; men Da det Dog ved Den famme Lov føiltes Derfra, maatte vel 

en færegen Lovtagelfe ogfan ber anſees ønffelig. Da Kongen Ddesuden 

ffulde overvære GCantfleren, Thore Haafonsføns, Bryllup med In— 

gebjørg, Erling Alfsſons Datter, begav han fig Michelsmesſe-Aften over 
Fjorden til Sarpsborg, hvor ban holdt Lagtbing, og bvor Lovbogen 

figeledes maa være bleven vedtagen, om end Dette ingenjfteds ſiges udtryt- 

feligt . Mu ftod det fun tilbage at lade den vedtage paa Haalvgaland, 
paa Steigartbing. Dette maa Kongen have ladet gjøre ved en Fuld- 

mægtig, maaffee Bjarne af Bjarfø, da ban felv ingenfinde fom Derhen. 

Men man veed iffe, naar Det ſkede. 

56. Fortfættelfe. Møde i Tunsberg. Ny Overeensfomft mellem Kongen 

og Grfebiffoppen. 

Saaledes var nu da Lovbogen, om end i en ufuldkommen Skikkelſe, 

fovtagen over Dele Landet eller ftørfte Delen deraf, og Det ſtod nu fun 

tilbage at fføride til den nærmere Behandling af de Punkter, Der endnu 

iffe vare bragte paa Det vene, fornemmelig Det vigtige Ledingsſporgs— 

maal. Men førend noget faadant funde ſkee, var Det nødvendigt, at 

Kongen og Grøebiffoppen fom til Enighed. Erkebiſkoppen var nu øjen- 

- fynlig fpagfærdigere end før. - Han maa bave indfeet, at han iffe fom 

nogen Bej ved Paaftaaelighed, og at ban derved fnarere vilde fordærve 

fin Sag, bvis ingen Afgjorelſe fom i Stand, medens Magnus levede. 
Han maatte vel desuden i fit Hjerte erfjende, at Kongen i mangt og 

meget bavde vilft ham ftørre Overbærenbed, end ban vel funde vente, 

og at han felv ftundom havde tilfidefat de Henſyn, ban fødte Kongen, 

fom f. Gr. da-ban, om end i en god Henfigt, bavde ladet opføre et 

Hovfpital for Fattige paa Ilevolden, uden at fperge Kongen avd, fljønt 

Tomten dertil, fom Almennings-Tomt, egentlig tilbørte Kongen *). 

Hvorom Annalerne tale, fan visfelig iffe Have været andet end det at faa 
Loven vedtagen. 

1) Loybøgerne felv tale viftnof om en Lovtagelfe paa Borgarthing, men med 

Filføjelfe af den fædvanlige Jonémesfe 1274, faa at man feer, at Stedet fun 

tanfeløft er afffrevet efter em Froftathingsbog, eller Froftathingsbogs AFfkrift. 

Annalernes Udfagn bliver her afgjørende, og vifer derhos, paa hvad Tid 

Borgarthing tidligere plejede at holdes. 
2) Dette fres af Kongens Brev af 13de Sept. 1277, fe nedenfor. 



576 Magnus Haakonsſon. 

Hertil fom at Pave Gregorius var død den 40de Januar 1276, hvilket 

man vel endnu om Vaaren maa have erfaret i Norge, og Erkebiſkoppen 

havde faaledes tabt den Støtte, han kunde have i ham; i iden fra 
hans Død indtil det følgende Aars Høft valgtes Der iffe færre end tre 
Paver, af bvilfe de to førfte fun overlepede deres Valg nogle faa Maa— 

neder (Innocentius Den Ste fra 21de Febr. til Iuli, Hadrian den Ste 

fra 14te Juli til Sept. 1276, og Johannes den 21 de fra 13de Sept. 1276 

til 25de Novbr. 1277). I al denne Tid maatte der faaledes for Er— 

febiffop Jon i det fjerne Norge være, fom om der flet ingen Pave var til. 

Det lader ogfaa til, at ban not faa venligt har nærmet fig Kongen; 

faaledes fulgte han bam par Toget til Grændfen, uden at der tales no- 

get om, at Forholdet mellem dem under dette lange Samvær var andet end 

nof faa godt. Kongen overvintrede i Vifen, da de Uroligheder, fom paa 

Denne Iid fandt Sted i Sverige, gjorde hans fængere Ophold paa denne 

Kant nødvendigt '), og Da han tillige, fom det vil ſees, paa Denne Jid 

gjørde fit Teſtamente, valgte ban Erkebiſkoppens ivrige Ven, Biſkop An— 

dreas af Oslo, til en af Grecutorerne. — Saa vidt man fan ſtjonne, 

have altfaa Underbandlingerne om en endelig Overeensfom|t været fort 

fatte i al Benftabelighed paa begge Sider. Man ftulde nu ogfag fnarere 

førmode, at det var De verdslige Herrer, fom bragte Stridsjpørgsmaal 

paa Bane, end de Gejftlige, for fan vidt ogſaa de førdrede visje Frihe- 

der, iſer med Henſyn til Ledingen, overeensftemmende faavel med hvad Der var 

blevet Gejjtligheden og dens Fjenere til Deel, fom overhoved med Jids- 

aanden. Det er allerede vit, hvorledes Erfebiffoppens og Biffoppernes 

haandgangne Mænd ved Overeensfomften i Bergen vare blepne fritagne 

fra Leding felv anden, og for faa vidt De vare Stutiljveiner, fel fredie. 

Ned denne Fritagelfe findes intet tilføjet om lignende Frihed, tilftamet 

Kongens egne baandgangne Mænd, og der findes heller ikke i Den ældre 
gopgivning nogen anden dermed analog VBeftemmelfe, end at Kongens 

Aarmand ej ſkulde gjøre Leding for fig, fin Kone og fin Sræl, bvore - 

imod det endog udtryffeligt var beftemt, at Lendermanden føulde gjøre 

Leding 2). - Men den Forandring i Maaden at føre Krig paa, fom de 

fenere Tider, iſer Fronfrigene, medførte, og fom visfelig gjorde De 

haandgangne Mands Krigstjenefte og øvrige Pligter bande meget beko— 

fteligere og byrdefuldere end forben, ifær da Der ofte nu var Tale om 

Krigstjenefte til Heft, og at hode Svende, fynes at bave gjort den. 

1") At Kongen overvintrede i VBifen, og havde fit egentlige Tilhold i Tunsberg, 
ſees noffom beraf, at hans Feftamente, Hvorom nedenfor, er dateret Lunsberg 
1fte Februar 1277. ' 

2) Gulathingslov, Cap. 208, jvfr. Froftathingslov VIL 17, 18. 
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Mening gjeldende, at disſe haandgangne Mænd derfor ogfaa til en vid 

Grad burde være fritagne for Leding. Hvor vidt de nu virkelig have 

nydt en faadan Fritagelfe, erfarer man ikke af de for Haanden værende 

Kilder; den hele Lovgivning indtil 1273 indebolder intet derom, og det 

førfte ligefremme Tegn til, at noget faadant var paa Bane, findes førft 

i biin Indrømmelfe, tilftaaet Biftoppens haandgangne Mænd. Dog torde 

maaffee den faafaldte  Hirdffraa” give nogen Oplysning. Det er allerede 

ovenfor berørt, at Kong Magnus blandt fine Lovførbedrings-Urbejder 

ogfaa foretog fig at forbedre eller udvide denne Lov eller Baalf, der hand- 

fede om Hofceremoniellet, faavel fom Hofembedsmændenes og de haandgangne 

Mands Pligter og Rettigheder, og fom fandfynligviis oprindeligt var fore 

fattet af eller under Kong Sverre, da den i faa mangt og meget minder om 

„Kongeſpejlets“ Indhold og Utryksmaade ').  Uagtet flere af De Forandrinz 

ger, Kong Magnus føretog ved den, fynes at have tilbørt hans førfte Regje— 

ringsaar, er Det Dog vift nof, at den i den Skikkelſe, hvori Den er fom- 

men til 08, iffe er ældre end Rigsmodet 1273, efterføm baade den nye 

Konge-UArvelov og de paa Moderne i Tunsberg og Bergen foreffrevne 

Beftemmelfer om Sysfelmændenes Pligter og de Krigsfolf, faavel de fom 

gendermændene ſkulde holde, der findes optagne?); bvoraf vi altfaa 

maa flutte, at Kong Magnus iffe fan bave lagt fidfte Haand paa den 

førend efter biint Møde: flere Omftændigheder tyde ogfaa ben paa, at 

Det netop maa have været i 1274 eller 1275. Denne „Hirdſkraa“ op- 

regner ved Slutningen omftændeligt de  Metterbøder” eller Rets-For— 
bedringer, fom baade Kong Haafon og Magnus felv gav Lendermændene, 

Stallarerne, Merfesmændene, Stutilfveinerne, Hirdmændene, Gjefterne 

og Kjertefveinerne, men Der findes Dog intet om Fritagelſe for Ledings- 

Ydelfen. Da nu en faadan vigtig Fritagelfe Dog maatte bave fin 

Plads her, om Den virfelig var given, faa maa man flutte, at den endnu 

iffe var giten paa den Tid, da den forbedrede. Hirdffraa" Vlev ført i 

Pennen. Derimod beder Det, fom det nedenfor nærmere vil vifes, at 

de Huusfarle, Lendermanden var berettiget til at holde ifølge Kong 

Magnus*8 Netterbod, ſkulde være fritagne for alle Nevninger, det vil 

fige for den almindelige perfonlige Krigstjenefte ved virfeligt Ledings- 

1) Man fammenligne f. Gr. fun Gap. 29, der taler om Hirdmandenes Høviffhed, 

med be allerede ovenfor (IL. S. 403—408) anførte Uddrag af Kongefpejlet 

om Hirdmændenes Dvførfel. * 

2) Nemlig i Capitel 36, fe ovenfor S.536,549. Hertil kommer, at hvor der tales 

om Orkne-Jarlens Forhold til Kronen, nævnes der fun om Magnus Gilbarts- 

føns Forlig med Kong Magnus 1267, men intet om hans Gøn Magnus 

Magnusføns Hylding 1276, khvilfen, eller rettere de ved denne Hylding for- 

nyede ensbetingelfer, iffe vel funde have været uomtalte, hvis Loven var 

nedffreven bagefter at den fandt Sted. 

Mund. Det norffe Folls Hiſtorie. IV. 37 
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Udbud; den Glutning ligger da nær, at den famme Fritagelfe udftraktes 
til Etutilfveinerne og de øvrige haandgangne Mands Huusfarke, frjønt 

ingen Beftemmelfe herom findes. Sandſynligviis havde da allerede tid- 

figere et lignende Forhold ordnet fig af fig felv, fan at de haandgangne Mænd 
før fig og fine Mænd faktift nøde et Slags Ledingsfrihed, om den end ikke par 

dem udtrytfefigt tilftanet; og Det fan Derfor fettelig forklares, at Tran— 
gen til en udtrykkelig Fritagelje ikfe blev følelig, førend Ledingsprærfta 

tionen ffulde gaa over til at blive reel 1). Det førfte Spor til at en faadan 

Fritagelfe har været given findes i Byloven, hvor der handles om 

Huusejerneg Pligt at holde Brygger, Guder og Alminninger ordentlige 

foran deres Hufe. Det beder nemlig ber, at hvis Prefter eller haand— 

gangne Mænd i dette Stykke itte gjøre vede før fig fom andre Bymænd, 

ftal Gjaldferen forbyde Vedfommende at bortleje Hufet eller koge eller 
bage Der, indtil de opfylde deres Pligt *). Her er det fart nok, at det 

maa være Ledingsfriheden, nu, efter den nye Beregningsmaade, heftende 

ped Hufet, faa længe det ejes af ledingsfri Perfon, der antages at give 

dette Paaſkud til ogfaa at unddrage fig fra Forpligteljer, fom ikke 

egentlig henhøre under Ledingen, og hvorfra man faaledes itte føulde være 

fritagen. Men den haandgangne Mand vilde dog iffe paa Denne Maade 

funne have været fat i Klasfe med Preften, naar ej Den famme Frita- 

geffe nu var bleven ham til Deel, fom den, der allerede ved Obereens— 

komſten å Bergen var indrømmet denne. Ultfaa fan man vel være ſikker 

paa, at Kongen, efter at „Hirdſkragen“ affluttede8, men førend Byloven 

blev vedtagen i 1276, har tilftaaet fine haandgangne Mænd faadan Frie 

ped, fom den, hvorom der ber er Tale.  Hvori denne Fried: beftod, 

erfare vi af fenere Netterbøder, udgivne af Hertug Haafon efter at ban 

var bleven Konge. Han fager her over, at de haandgangne Mænd, 

færde Mænd og Biftopsmænd undfloge fig for at yde Leding eller fvare 

anden Nettighed af det Jordeqods, fom de ejede mere end hvad han 

felv og hans Formænd havde givet dem frit, eller at de unddroge fig fra 

fin Skyldighed at udrede Leding til Kongedømmet af deres Aaboler og 
Jorder, medens Det Dog iffe var hans Henfigt at betage Hirden og de 

færde Mænd deres gamle Net, hvilfen beftod deri, at hver Ridder (D. 

e. Gtutilfvein) og Hirdmand ſkulde være fritagen for tre Perfoner, men 

hver. Gjeft og Kjertefvein for to VPerfoner, af deres Aaboler (d. e. 

1) før maatte Frællevæfenets Ophør her gjøre meget til Sagen, thi da de 

haandgangne Mænd hørte til de fornemſte og rigefte i Landet, og faaledes 

holdt fleft Trolle, for hvilte ber maatte fvares Leding, vilde Lettelfen for 

dem ej ret føles, naar der ej længer gaves Trælle, men frie Folk, der 

fvarede Leding for fig felv. 

?) Bylov, VI. 13. 
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paaboende Gaarde) '). Dette var faaledes de haandgangne Mands Fri— 

hed, den famme, der ved Overeenskomften i Bergen tilſtodes de biftop- 

pelige Mænd, og fom gjentoges i Den nye Overeensfomft med det ude 

tryffelige Fillæg, at den var , den felv famme fom den, de føngelige Mænd 

nøde, og fom de havde paa Den Tid denne fidfte Overeensfomit blev inde 

gaaet”. Her have vi faaledes baade Fritaqgelfens Beftaffenbed og Fivden, 
naar Den blev given, nogenlunde nøje beftemt. Der maa rimeligvits 

have fundet Underbandlinger derom Sted mellem Kongen og de haand— 

gangne Mænd, bvorom vi nu af de fparfomme Kilder intet erfare, i 

Løbet af Aarene 1274 og 1275; i et af disfe Aar maa en faadan Fri- 

tagelfe bave været tilftaaet de baandgangne Mænd, fandfynligviis fom 

Godtgjørelje for det Antal Krigsfolf, de nu efter de nye 
Beftemmelfer ftulde frille; og det ſtaar maaſkee og i Forbindelfe 
med- Planer, Kong Magnus, vel vogfaa de haandgangne Mænd felv, 

nærede til at gjøre deres Stilling endnu mere glimrende, og bringe 

Den endnu mere i Lighbed med den, VBaronerne og Nidderffabet i Eng— 
fand og Franfrige indtoge, bvilte Planer, fom vi fnart ville fee, fom til 

Udførelfe allerede i i Aaret 1277. Med Forhandlinger om disſe Sager 

bar Kongen faaledes maaffee for en ſtor Deel været optagen i Fiden 

efter at Arbejdet med Landsfoven felv for det førfte var blevet fluttet, 

og Hirdffraaen omarbejdet og vedtagen.  Forhandlingerne med Erkebi— 

ftoppen om Overeensfomftens Fornyelfe bleve neppe optagne, førend ved 

Sammenfomften mellem ban og Kongen om Sommeren 1276, da Kon 

gen bavde fitret fig de verdslige Herrers Biftand ved hine Indrommel— 
fer og Løfter om pderligere Fordele, medens Ertebiffoppen Derimod havde 

modtaget Underretning om Pave Gregoré Død, og faaledes vel allerede var 

bleven enig med fig felv om, at det klogeſte, han funde gjøre, var at fomme 

til Forlig med Kongen, og fitte fig De Fordele, denne endnu fremdeles 

var villig til at byde. 

Det ev iffe ufandfynligt, at et nyt Syadomsanfald har truet Kons 

gens Liv i Løbet af Vinteren, og Derfor end mere fremffyndet Erkebi— 

ffoppens Higen efter at faa Overeensfomften fornyet: Thi den Aſte 

Februar 1277 gjorde Kongen endelig Alvor af at fuldføre og befegle fit 

Feftamente, der alt fænge havde ligget færdigt, og hvortil han allerede i 

Aaret 1268 havde erhvervet pavelig Confirmation, men fom han altfaa 

iffe Dar fundet fig foranlediget til at overgive Grecutorerne førend nu *). 

1) Retterbod af 29de Mai 1303 (Norges gl. Love IL 56) og af 15de Mai 1311 

(ſſteds S. 90). 

?) Teſtamentet er udgivet i Dipl. Norv. IV. No. 3, ligeledes  Thork. Dipl. II. 
&.253, Script. rer. Dan. VI. 248 f4g., og endelig færffilt, af Arne Magnusføn 

37% 



> 

580 Magnus Haafonsføn. 

Man ftulde derfor antage, at Der var en beftemt Anledning dertil, en 

pludfelig Sygdom, eller en Følelfe af legemlig Svaghed, der gjorde at 
ban frygtede en nær foreftaaende Død. Vi ville fee, at han døde i en 

forboldsviis ung Alder; Det er ovenfor berettet, at han om Vintren 

1272—73 tar farligt fog; ban havde allerede i Faderens Levetid ved 

uforfigtig Ridning paadraget fig et farligt Fiffælde: alt tyder paa, at han 

maa have følt fig meget fvag, uden juſt egentlig at lide af nogen beftemt 

Sygdom, Da han udftedte Jeftamentet, fiden ban i Indledningen til dette 

figer at ban er fund og uftadt paa Legemet. Til Executorer af dette 

Feftamente havde Kongen allerede betinget fig Biffopperne af Bergen og 

Oslo, bvilfe ogfaa fom faadanne vate betræftede af Pave Clemens. 

Gandfynligviis blev Tiden til Kongens og Erkebiſkoppens næfte Sam- 

menfomft allerede berammet i Løbet af Bintren, vg beftemt til Auguſt 

1277, paa Funsbergs Slot. Fil Denne Sammenfomft indfaldtes ogſaa 

i Det mindſte De øvrige Biftopper, en Deel Lendermænd, og Befuldmæg- 

tigede fra Gapitlerne; thi dette vide vi deraf, at de udtryfkeligt nævnes 

i Den Overeenskomſt, der blev fluttet; hvor vidt der ellers atter bar været 

holdt et førmeligt Rigsmode eller ej, er uvift; men man føulde dog 

fnareft førmode, at intet Rigsmøde var holdt, fun et Høvdingemøde, 
fiden Overeensfomften fun nætner De ber omtalte Mænd, iffe, fom den 

forrige, tilføjer ,09 andre forftandige Mænd”. Men vi have ogfan alle 

rede feet, hvorledes det fynes at have ligget i Planen, at Høvdingemøder 

herefter ffulde træde i Rigsmodernes Sted. Af Biffopper indfandt fig til 

Dette Møde fun Andreas af Oslo, og Urne, der famme Uar havde efter 

fulgt Tborgil$ fom Biffop i Stavanger. Kongens gamle Ven Uffatin af 

Bergen var juft dod, og ligeledes Gilbert af Hamar, eller ban faa paa 

fit YdDerfte. Erkebiſkoppen indfanvt fig alerede i eller før Juli Maaned, hvor 

ban den 10de ftjenfede St. Margretes Kirfe paa Mæren med alt dens 

Gods til Chorsbrødrene i Nidaros, „da Deres Præbender vare for ube- 

tydelige”; ffulde Dette maaffee være for-at ftemme Ghorshrødrene, hos 

hvem allerede en iffe ringe Oppofitions-Aand havde begyndt at vife fig, 

gunſtigt for fig ved de foøreftaaende Underbandlinger? *) Gangen af disfe 

fjendes iffe, men den de Auguſt fom den fornyede Overeenskomſt i 

* Stand; den er i det mefte ordlydende med den ældre, af 1273, men der 
findes dog flere vet merkelige Forandringer, og ifær vifer Jndledningen, 

felv, efter ben 1728 opbrændte Original, i Khavn 1719. Gonfirmationsbul- 

len af 6te Auguſt 1268, fom egentlig er frilet til Executorerne fra Pave Cle— 

mens 1V, idet denne befaler dem at overtage det dem i Teftamentet givne 
Hverv, er indtagen i dette. 

1) Dipl. Norv. HL No. 13. Erkebiſkoppen havde tilbragt Vintren i Nidaros, 

ſiden han fees derfra at have udfiedt et Brev ben 30te April, Dipl. Norv. Ål. 17. 
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t den Form, den nu fit, bvorledes Denne Overeensfomft fluttedes under 
fangt qunftigere Forhold for Kongen, end den foreganende. Thi der 

dvæles iffe i faa ffarpe Udtryk ved de Mettigheder, hvori Kirken ftulde 

have lidt Ufbræt; der tales vel fremdeles om den foregivne Underkaſtelſe 

af Kongedømmet og Ofring af Kronen, faavel fom om Biftoppernes 

paaftaaede Net til at bave de førfte Stemmer ved Kongevalget, men i 

Stedet for at det I Den foregagende Overeenskomft er Kongen, der, unge 

tet ban indvender, at Erkebiſkoppens Fordringer ere overdrevne og utaa- 

felige, dog erklærer Vig villig til, for Fredens Skyld og af Kjærlighed 

til Kirfen at tilftaa den frørre Fribeder, fan er dDet nu Grøebiffoppen, 

der, ffjønt han paa Den ene Side finder, at han iffe uden Gamvittiq- 

hedsſkrupler fan gaa disfe Punkter fiilttende forbi, dog indrømmer „at det 

vilde fede til ftor Forvirring og Urolighed om ban vilde yppe Strid, Da ej alene 

Ophavelſen af visje Bedtægter kunde fynes ſkadelig for Folfet, men Faſt— 

fættelfen af andre Beftemmelfer kunde fynes at være ftilet lige mod Kongen felv 

og befe Kongedømmets Magt i” hvorfor han helſt vælger Fred og Enigbed, 

og Derfor „henvender fig til Den berømmelige Kong Magnus's Naade, 

fvilfen baade Kirfen og Riget faa ofte havde prøvet”; bvorimod da og- 

faa Kongen, af fin Kjærligbed til alt ædelt og godt o. f. v., beflutter, 
med Biftopperne8, Lendermændeneg, og Chorsbrodrenes Maad at hædre 

Nidaros Kirfe med ſtorre Fribeder, end den forhen havde. Og efter 
mange Forhandlinger fra begge Sider, heder det ogſaa ber, befluttede 

Kongen, venffabeligt at bilæqge Iviften paa den Maade fom følger. 

Den førfte Artifel er paa Det nærmefte ligelpdende med Den tilfvn- 

rende i den ældre Overeensfomft, paa Det nær, at bvor Denne flutter 

med at Grøebiffopperne og Biffopperne ſkulde have den fornemfte Stemme 

i Filfælde af at Kongevalg finder Sted, tillægges der: ,,hvorhos de ſkulle 

forfifre paa deres GSamvittigbed, at De vprigtigt ville arbejde paa at faa 

den valgt, fom de anfee meft tjenlig for Riget og Indbyggerne”. Den 

- anden er ligeledes eensiydende med den tidligere, der handler om Kon- 

gens Afkald paa Jurisdiction i de faafaldte gejftlige Sager, undtagen at 
der tilføjes: „med ftadigt Forbehold af Kongens Met i faadanne Sager, 

hvor Der ifølge godfjendt Sædvane eller Rigets Love ſkal betales Penge- 

fett” (Mulct), med andre Ord altfaa, at Kongen fremdeles flulde beholde 

det bam ved Lov eller Sædvane hjemlede Sagefald, om endog Sagen felv 

paadømtes af gejitlig Net. Den tredie Artikel, om Erkebiſkoppens eller 

Biffoppernes udeluffende Net til at beffifte Prefter ved de fongelige Ca- 

peller, er ovdiydende bibeholdt, fun med Udeladelfe af det Fillæg „ſom 

Det er indrømmet af Kongens Forgængere". Den fjerde Urtifel, om at 

ingen FIndblanding fra Kongens Side maatte finde Sted ved Biffoppers 

eller Abbeders Valg, er bibeholdt ordlydende med det vigtige Villæg, 
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„at naar Valget var feet, ſtulde Bælgerne, før dets Bekraftelſe, under 
rette Kongen derom enten ved Ghorsbrødre fra famme Kirke eller ved et 

pasſende Sendebud, hvis ellers iffe Kongen jujt ftulde være nærværende paa 

Valgftedet, eller paa et Sted, gjennem bvilfet den Udvalgtes Vej vilde 
falde, naar ban ſkulde modtage fin Stadfæftelfe, thi i faa Fald flulde han 

efter Sfif og Brug præfentere fig perfonligt for Kongen” '). Dette Fil 
fæg indebolder da en Forklaring af, bvorfor ,fongeligt Samtykke" ev 

udefadt i Overeensfomften af 1273, ffjønt det fandtes i Bullen af 1194, 

bvoraf UArtiflen for Neften heel og bolden er tagen. Femte Urtifel er 

den, fom var udeladt i Den tidligere Overeenskomſt, men fom tilføjedes 

i Kongens Følgebrev, at Biftopper, Abbeder og Klerfer ikfe ſkulde være 
pligtige at Drage paa Krigstog med Kongen, eller dertil at yde noget af 

deres Midler, med mindre faadan Ned ffulde være for Haanden, at 

vedfommende Biffop og de forftandigfte Gejjtlige tillod det. Her ude 

lodes det Fillæqg, fom optoges i Overeensfomften af 1273 efter Bullen 

af 1194: „naar de iffe felv have fongelige Forleninger”. Man an- 

tog faaledes vel nu, at dette iffe berefter vilde finde Sted. Den fjette 

Artifel, om at Kongen iffe ftulde have Tilladelſe til at forandre Love 

og Sefter til Kirfens og Gejſtlighedens Skade, fvarer ganſke til femte 

Artifel i den foregaaende Overeenskomſt, og der ev fremdeles ingen Fale 

om ,Biffoppernes Samtykke og erfarne Mends Naad". De fire føl 

gende Urtifler (7—10) ere ligeledes eensiydende med de tilfvarende (6—9) 
i Overeensfomften af 1273. Den 11te Artifel, om VBærn for Pile 

grime, fvarer figeledes ganffe til Art. 10 i denne, paa det nær, at Der 

er indftudt en Undtagelfe for det Tilfalde, at en foregiven Pilegrim an— 
tages for at være en Spejder og Derfor bliver paagreben : Det er tydeligt 

nof at Kongen eller bans Mænd derved fit Paaffud til at underkafte 

Pilegrimene en Control, der næften betog hele Artiffen dens Betydning. 

Den 12te Artifel, fom i det Væfentlige fvarer til Den Alte i Den tid- 

ligere Overeensfomft, om &edingsfrihed for Erkebiſkoppens 100 og 
hver Biftops 40 Mænd, har, bvor Der tales om Stutiffveinernes Fri- 

Hed felv tredie, det oven nævnte merfelige Jillæg : „ſaaledes fom de fongelige 

Mand pleje at have og fom de paa den Vid, Overeensfomften blev indgaaet, 

havde det"; altfan et Vidnesbyrd om, at Denne Fribed vffictelt maa 

være tilftanet Kong8mændene i Mellemtiden mellem den tidligere og denne 

Overeensfomft 2). Hvor der tales om Den Furisdiction, der tiffommer 

1) Det var dette, Grfebiffop Einar havde undladt at gjøre, hvorover Kong Haa- 

fon blev faa forbitret, at han havde vanffeligt for at glemme ham det. 

2) Man funde jo viftnof fige, at dette maaffee mere var en Redactionsforandring, 
ffeet for ITydelighedens Skyld, end et Tillæg af. noget nyt, og at Friheden 

for Gfutilfveinerne derfor gjerne funde være ældre. Men i det foregaaende 
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Erkebiſkoppen over disſe Mænd i Filfælde af at de have tilføjet hinan— 
den indbyrdes Fornærmelfer, er der en Forandring i Nevdactionen, der 

nøjagtigere ftemmer med Lovens Bud: der flaar nemlig ,undtagen hvis 

de, bvad Gud forbyde, flulde have tilføjet binanden indbyrdes eller andre 

Døden eller Lemlærtelfe, i bvilfe Tilfolde de ffulle høre under Kongens 
elfer hans Ombudsmænds (exactorum) Domftol, faatel fom den deraf 

flydende Sett". I den forrige Overeenskomſt talte der nemlig her om 

Kongens ,Dommere”, bvilfet iffe var nøjagtigt, Da Det ej var Dome 

merne, d. e. Laqmændene, men Sysfelmændene, og i Byerne Gjaldfe- 

revne, altſaa med et fælles Udtryf, Ombudsmændene, der havde med 

Griminalfagers Paatale og Afſtraffelſe at beftille. Derhos taler iffe den 

ældre Artikel her udtroffeligt om den Kongen tilfommende Sett. — Den 

13de og 4de UArtifel ſvare ganffe til den 12te og 13de å den ældre 

Overeensfomft. Endelig tilføjes fom 15de Urtifel den Glanful, Pave 

Gregorius i fit Befræftelfesbrev havde foreffrevet at ſkulle indføres, alde- 

les ordiydende, nemlig at Svift om Fortolfningen af et eller andet Punkt 

i Overeensfomften flulde afgjøre8 af tvende Mænd, een udnævnt af Kon» 

gen, een af Erkebiſkoppen, hvilke igjen, hvis de iffe funde blive enige, 

ffulde funne tilfalde en tredie. Om den af Paven fordrede Svangsclau- 
ful var nu Derimod ingen Fale. 

Denne Overeenskomſt, eller, fom den fiden fædvanligviis foldes, 
Gompofitionen (da den nemlig i den fatinffe Original faldes compo- 
sitio), eller Sættargerden, affluttedes af Kongen og Grøebiffoppen den 

9de Auguſt i Minoriternes Kirfe i Tunsberg, i Overvær af de tvende 

Biffopper, Andreas af Oslo og Urne af Stavanger, 8 Lendermænd 

fom før, nemlig Hr. Erling Alfsſon, Hr. Ragnvald Urka, Hr. Andreg 

Piytt, Hr. Gaute af Tolga, Hr. Bjarne Gulingsføn, Hr. Thore Haa» 

konsſon, Hr. Audun Hugleifsføn og Hr. Vigleif Uudunsføn, famt endelig 

af Domeapitlernes Befuldmægtigede, blandt hvilke fire fra Nidaros ere navn- 

givne: Sighvat, Erlend, Thorfinn og Audun. Der ev ber ikke længer 

fom i den tidligere Overeenskomſt, nogen Fale om Forbehold af pavelig 

Gonfirmation, Dderimod heder det, at Foreningen paa begge Sider blev 

befvoren, paa Kongens Vegne af hine verdslige Høvdinger, paa Erke— 

biffoppens af Biffopperne og Capitfernes Befuldmægtigede, hvorhos begge 

Gedsformularer fuldftændigt indtoges. Altſaa ffulde denne Overeensfomft 

nu betragtes fom endelig, og Iviften fom fuldføommen bilagt. Docu— 
menfet, Der endnu er fil, og, figefom Den forrige Overeenskomſt, forfat- 

have vi paaveget de Vunkter, der vife, at Friheden i det mindfte i denne 

Gfiffelfe var ny, og ved Siren heraf bliver ogfaa det Her paapegede Moment 

af Begt. 
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tet paa Latin, forfynedes med Kongens, Grøebiffoppens og de øvrige 

gejftlige Hervers Segl 1). 

Da Obereenskomſten, fom nys nævnt, var forfattet paa Latin, og 

faalede8 ikke forftaaelig for Menigmand, blev der og, fom det fynes, 

famtidigt affattet en Overfættelje deraf paa Norſk for at funne indtages 

i eller vedlægges Lovbøgerne. Af denne Overfættelfe haves mange Af— 
ftrifter >), hvorved dog den merkelige Omftændighed møder, at der mel 

fem 14de og 15de Artikel findes indtaget et nyt og vmftændeligt Regu— 

fativ for Fiende-Ydelfen, hvilket ogfaa, fom det ſiges, ved famme Lejlige 

Hed blev vedtaget for hele Norge, undtagen for Hamars Biffopsdømme, 

Naumarife og Solser. Den famme UArtifel findes ogfaa indtagen i Er— 

febiffop Jons Chriſtenret, faaledes fom vi nu fjende den i Dens endelige 

Redaction, med den Bemerfning, at De her følgende Beſtemmelſer om 
Tienden bleve vedtagne og fuldfomment faftfatte i Funsberg vm Som— 

meren 1277 for hele Norge, med Undtagelfe af de nys nævnte Landfka- 

ber 3). - Dette fan man faaledes neppe forklare anderledes, end at Ti— 

ende-Negulativet blev omhandlet og vedtaget ſtrax efter Afflutningen af 

Gompofitionen, for at funne indtage8 i Overfættelfen af dette, bvilfen 

Overfættelfe maaffee ogfaa har været udftedt i Form af et Diplom, og 

førfpnet med de oven nævnte Herrer8 Segl. Fienden, heder det ber, 

ftulde erlægges ubeffaaret af Gaardlejer, Bryggerier, Møller, Stovlejer, 

Bagerovne, VBadftuer, Caltfjedler, Net og Not, faaledes at Udlejeren 

betaler Fiende af Lejen, og Lejeren af den beholdne Vinding, naar Leje- 

1) Documentet er, med de øvrige Nidaros Biffopsftol tilhørende Breve, forlængft 

fommet til Kjøbenhavn, og opbevare8 nu i den arnamagnæanffe Diplomfam- 

ling, Fafc. 5, No. 9. Af Segfene er nu fun det Ste tilbage, dog Fun fom 
Brudftyffe; dette er, fjønt. fun to Biffopper vare tilitede, og de biffoppelige 
Segl derhos frulde antages atflutte med No. 4, dog et Biffopsfegl, paa hvilket 
man fan læfe ...nsis epi...; man ſynes deraf at maatte flutte, at alle 

norffe Biffoppers Segl have været tilføjede, og at faaledes Capitlerne fra de 

to fedigværende Biffopsftole have medbragt de biffoppelige Segl. Seglenes 

Antal fees i alt at have været 21, hvilfet Untal er vanffeligt nof at forklare, 
om man endog medregner alle Biffopsftole i Landet. Thi Kongens, Erkebi— 
ffoppeng, de fire Bifforperé og de 8 Lendermænds ere 14; da det udtryffeligt 

figes, at fun Gapitlerne, ikke de enfelte Ghorsbrødre, befeglede, bliver der for 

dem fun at regne fem Gegl, hvilfet med hine uvdgjør 19; der bliver faaledes 

to tilbage, for hvilfe der ej fan gjøres Negnffab.  Maaffee dog at Hine tre 

navngivne Ghorsbrødre fra Nidaros forfeglede hver for fig. — Docrumentet 

er ajtryft i N. gl. £. I. S. 462, og (pderft urigtigt) i Thorfelins Dipl. I. 

S. 66—73. 

2) Ferten er med Varianter aftryft i N. gl. Love IL. 467—477. Overfættelfen 

er i fig felv daarligt gjort, da den vrimler af Latinismer. 

3) M. gl. &. II. 474. 354. 
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- fummen og Befoftningen fradrages. For ethvert Sfib ffulde, naar det 

var færdigt, og Sejl og andet Filbebør anftaffet, Tiende vdes af de to 

Frediedele af Lejen, den tredie Deel ſkulde anvendes til Skibets og Ned- 

ftabens Udbedring. Af bver Ko, fom udlejedes, ſkulde der betales fem 

Peninge vejet i Fiende, medeng fremdeles den forrige Vidreldes- Tiende 

(Fiende af Ungfæ, der tillagdes) erftattedes ved Den Oſt, der vftedes af 

al den paa Fredag før St. Hansdag faldende Melk, ligefom man og 

desforuden i Melke-Tiende frulde for bvert Kreatur, fom man iffe ude 

fejede, men felv benyttede, give Den Oft, der vjtedes af Melfen paa Fre- 

Dag før Olafsmesje. End videre flulde der betales Fiende af UD, af 

alle de Sauder, der holdtes ude paa Øerne, af alle Frugter, al Slags 

Korn, Rug, Hvede, Hamp, Lin, Næper, Erter, faa og af Efreid, 

GSelbunde, Hvaler, Haafjerringer, af Iran, famt al Slags Fit, hvorfor 

Høvedsmændene paa bvert Baadlag ftulde være anfvarlige under Eed, en- 

Delig af al Slaqs Vildt, Salt, Kvernfteensbrud, Penge i Handel, Ar- 

bejdsfortjenefte, Fjære (bver tyvende Aſk) og Jern (hvert tyvende Pund). 

— Man bebøver fun at gjennemlæfe disfe ftrenge Fordringer, for at 

funne ffjønne, at MRequlativet maatte være yderſt upopulært; om man end 

iffe af Documentet felv, der indeholder Det, erfarede, at bele Oplandene 

famt bvad Der for Neften børte til Hamars Biffopsdømme (Numedal 

og Nordre Fbelemarfen) iffe vilde underkafte fig det. Ogſaa den føndre 

Deel af Thelemarken, Der hørte til Oslo Biffopsdømme, maa bave gjort 

Vanſkeligheder, og temmelig alvorlige Forhandlinger Desangaaende have 

fundet Sted, hvorved Kong Maqnus endog maatte give efter, thi vi er- 

fare af de gamle Annaler, at Thelebønderne i Uaret 1277, fom det 

beder, forligte fig med Kong Magnus 1), — altfaa havde der været en 
Uenighed mellem dem, og da bele Ihelemarfen, lige faavel den fydlige 

fom den nordlige Deel, fremdeleg, indtil vore Tider, har været fritagen 

for Fiende, men i dets Sted haft den faafaldte Hovedtiende*), bliver 

det faa godt fom ſikkert, at Iviften juft har drejet fig om denne Sag, 

og at Kongen ved Forliget har maattet finde fig i, at Syd-Thelerne 

lige faavel fom Nord-Thelerne flap for den forbadte Fiende-Yvelfe, og 

fremdeles fif have alt paa den gamle Viis.  Oafaa efter at Kongen 
havde forladt Tunsberg og var fommen tilbage til Bergen, fandt han 

fig foranlediget .til at tilffrive Borgartbingsmændene et Bret, bvort han 

førmeligt fmigrer før Dem, for at De ſkulle være villige til at underkafte 

1) Sættust Pilir vib Magnus konung. — Islb. YAnnaler, ved 1277. 

2) Det er allerede forhen omtalt, at Øvre Thelemarfen, bet vil fige det egent- 
lige Thelemarfen, i det 16de og 17ve Aarhundrede faldtes Gfatlandet, 

modfat Tiendetaget, Der var Nedre Thelemarfens (Grenlands) Navn, fordi 

her ydedes Tiende, iffe derimod i hlint Landffab. 
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fig Tiende-Regulativet. „Gud taffe eder, VBikverjer, figer ban, ſaavel 
fom Oplændingerne, før den Hatt, Føjelighed og Godvilje I have viijt 
os baade nu fidft vi have været hos eder og før, fom. vi ogfaa bande 

at Det fremdefeg vil vedblivte, og bvad der vil bevæge 08 til vftere at 

beføge eder"; han erindrer dem om det nys i Funsberg fluttede Forliq 

fom ban baaber ffal blive baade Lærde og Læge til Gavn og Greide, 

og figer at ban bar famtyffet i at der flal ydes Fiende af alt hvad Lo- 

ven byder, og hans Faders faavel fom hans eget Brev omhandler !), hvor— 

imod Biffoppen havde lovet, at, naar bine Fiender godvilligt erlagdes, 
ffulde alle Hovedtiender og alle andre ulovlige Fiender være afftaffede; 

han raader Dem til at ytte til Denne Formaning, ,for at det funde blive 

Gud til Are, dem felv til Gavn og til ftørre Enighed mellem Lærde 
og Læge". Det hjalp dog iffe, fom man feer, i det mindfte for The— 

femarfens Vedfommende?*). J HForbindelfe med denne Sag ftaar, fom 

man af Jndholdet feer, et Brev fra Kong Magnus til Indbyggerne i 

Hamars Biffopsdømme, Der er førevet i en temmelig alvorlig one, faa- 

fom der tales om de hyppige Klager, der havde været førte over den 

Ufydighed mod Gud og Kirfen, der bherffede mere her end i de flefte an- 

dre Biffopsdømmer i Landet, for det førfte med Henfyn til Fiende, 
idet nogle iffe ville pde Jiende af fin rad, , Greftefæd”, og andet mere, 

bvilfet Kongen figer iffe at ville taale længere og derfor befaler fine 

1) Her fan der fun figtes til de ovenfor (S. 119, 491) omhandlede Breve om 

Tiende, Olafsffot og Hallvardsffot, hvor Tienden kun i Almindelighed omta- 

[eg uden nærmere at fpecificeres. > 

Brev af 22de September 1277 i N. gl. Love I. 483. Det er henvendt til 

Hr. Grling Alfsſen, Thore Biffopsføn, Hr. Audun Hugleifsføn, Lagmændene, 

GSysfelmændene og de haandgangne Mænd, alle Borgarthingsmænd og alle 
andre. — Dette vifer, at bine tre navngivne Herrer maa have tndtaget en 

højere Etilling end de fædvanlige Sysfelmænd, fom det ovenfor er paaveget. 

Det var, fom man feer, blevet en ftaaende Form, at almindelige Breve til 

et enfelt Landffab eller til en enfelt Stand henvendtes førft til den eller de 

Perfoner i famme Landffab eller Stand under Navn, faaledes ogfaa det 

Brev, der ſtrax herefter omtales, til Erfebiffop Jon. Men nu havde Grling, 

Thore og Audun, fom det er viift, deres Forfeninger fun i Bifen eller i Borgars 

thingslagen, itfe i Gidfivathingslagen, ligelebes nhævnes der fun , Borgarthings- 
mænd” udtryffeligt fom de Thingmænd, til hvilfe Brevet er henvendt. Der- 

før maa det her nærmeft være Vifverjerne, eller Beboerne -af de Diftrieter i 

Borgarthingslagen, nemlig Skiduſysſel, der endnu iffe havde underkaftet fig 

be nye Fiendebeftemmelfer, for hvilfe Brevet er beftemt. Vel figer Kongen 

fenere: „Gud takfe eder, Vifverjer og Oplændinger" o. f. v., men her er aas 

benbart fun „Oplandinger“ taget med, fordi de fædvanligt plejede at nævnes 

fammen med Bifverjerne, og fordi Kongen under fit fidfte fange Ophold paa 

Øftlandet ogfaa havde været paa Oplandene. Hvor han taler om deres og 
Vikverjernes Lydighed, figter han visfelig til den Beredvillighed, hvormed 

Lovbogen antoges. 

— 
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Sysfelmænd ftrengt at tilholde Vedkommende at gjøre deres Pligt; for 
Det andet, at flere iffe vilde Ivftre Biftoppernes Stevninger, hvilket here 

ped paa Det ſtrengeſte indffjerpedes; endelig, at man holdt Samfvem 

med Banſatte, bvilfet ftrenat blev forbudt. Da Slutningen af Brevet 

mangler, fjende vi iffe dets Udſtedelſes-Aarz efter al Sandfynlighed er 

det fnarere forfattet i Magnus's tidligere Mar, end efter Compofitionen, 

men Det tifer, hvorledes Stemningen i Hamars Biffopsdømme har vær 

ret med Henſyn til Fienden og Gejſtlighedens Fordringer '). 

Dette vifer imidlertid, hvor afvorligt det har ligget Kongen paa 

Hjerte, at tilvejebringe en god Forftaaelfe med Kirkens Forefatte, og at 

han, naar ban førft havde opnaaet, bvad han for fin egen Wres Skyld 

maatte holde paa, at Grøebiffoppen indgik et endeligt, ej af noget pave 

ligt Samtykke betinget, Forliq, og iffe udftrafte fine Fordringer videre, 

men fnarere indférænfede dem i et og andet, og Derved ligeſom erklærede 

fig overvunden, — bagefter gjerne af egen fri Vilje gjorde JIndrømmelfer, 

der fagde før Dagen, at ban meente det godt og oprigtigt med Kirken, 

men fun iffe vilde fade fig noget aftvinge ved et Magtfprog. End mere 

fremqaar dette af et andet Brev, han ligeledes ftvar efter fin Filbage- 

komſt til Bergen, nogle Dage tidligere end biint, udfærdigede førnemmelig til 

Grøebiffop Ion, og hvori ban, fom det fader aldeles uopførdret, gjorde 

pderligere Indrømmelfer, idet han i den venligfte Fone omtaler Erkebi— 

ffoppen og hans Fortjenefter. Da disſe Ytringer i flere Henfeender 

ere merfelige, tfær fordi de vidne om Kongens blide og frømme Sind, 

at ban var fig fin fredelige Stræben fuldfommen bevidit, og glædede fig 
oprigtigt ved fine Underfaatter8 Kjærlighed, fortjene De ber at anføres. 

„Velſignet være Jeſus Gbriftus”, faaledes begynder Det, , Fredens og 

den famdriftelige Kjærfiqheds Gud, der af fin ſtore Mildhed og Maade 

forundte o8 med ftørre Fred og No at foreftaa Norges Kongeriges Sty- 

treffe efter vor Fader, end nogen af vore Forfædre, Der før o8 vare 

Konger i Norge, have funnet. Siden har ban mangfoldeligen fljenfet og 

fin Mildheds og Miffundheds Gaver i Almuens ftore Lydighed og faa» 

vel Lærdes fom Læges Frojelighed. Og efterdt alle Mænd i Landet 
have vendt fig til o8 med Den ombyggeligfte Kjærlighed og Huldffab, 

og i Særdeleshed den værdige Fader, Erfebiffop Jon af Guds Naade 

Grøebiftop i Nidaros, fiyrfende o8 og Vor fongelige Magt i mange gode 

Jinq, i de daglige Forbønner til Gud, fom ban med faderlig Velvilje 

har faaet alle Mænd til at gjøre før o8, Dronningen og vore Børn, 

famt idelig Meddelelfe af beldbringende Raad, og ofte ſtor Bekoſtning 

1) N. gl. Love I. S. 486. Man frulde formobde, at det ifær var Nord-Thelerne 

dette Brev gjaldt. : 
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og Møje, fom han og enfelte af hans Brødre Biffopperne have haft for 

og indenlands, vel og berligen, hvilken vi ogfaa tro at de fremdeles 

ville have: faa gjøre vi herved vitterligt, at vi for at hædre Gud og 

vor Frænde St. Olaf og hans Kirfe, der ligger os ſardeles paa Hjer- 

tet med Guds dyrebare Kjærlighed8 Sam-Baand, have vi- gjort Herr 

Grøebiffop Ion og bans lovlige Ffterfølgere følgende Fndrømmelfer”. 

Indrømmelferne flutte fig alle til Artiklerne den nys indgaaede Com- 

pofition. Medens denne fun tilftod Erkebiffoppen Den balve Sett, vg 

forbeholdt Kongen den anden halve Deel af Seften, naar Erfebiffoppens 

Mand begif Fredsbrud i hans Fraværelfe, indrømmede Kongen nu Cr- 
febiffoppen Den hele Seft, undtagen naar Forbrydelſen var begaaet i 

Kongens umiddelbare Nærværelfe, hvor Den halve Sekt fremdeles ſkulde 

- tilfalde Kongen fom noget, der ſkyldtes hans re og Bærdighed, ligeføm 

ogſaa Kongens udeluffende Dom fremdeles forbeholdtes i Drabs- eller 

Lemlæftelfes-Filfælde, dog faaledeg at en pasfende Wres-Bod flulde til 

fomme Grøebiffoppen naar Forbrydelfen var begaaet i hans Gaard eller 

Nærtværelfe. End videre tilftod ban ogfaa hver af de øvrige Biffopper i 

Norge halv Sett for de Fredsbrud, fom deres Mænd maatte began 
i deres Nærværelfe; i Gompofitionen var ingen faadan Net forbeholdt 

Qydbiffopperne. Fremdeles beftemte ban for Uvillighed i at møde efter 

Grøebiffoppens, VBiffoppernes, eller deres Chorsbrodres og Provſters 

føvlige Stevninger i Kirfefager de famme Bøder fom Lovbogen beftemte 

før Stevnefald og Faffald i Kjøbftævderne, dog faaledes at ingen ſtulde 

taffættes eller ftevnes for Penge-Udpresnings Skyld eller for , Klænge- 

fager”.  Grfebiftoppens Myntret beftemte8 nærmere faaledes at han føulde 

funne bolde en Mand dertil, med en Svend, men at han føulde flaa 

faadanne Sølvpenge fom Kongen felt beftemmer at ſkulle qaa i Nidaros, 

baade med Henfyn til Begt og Gehalt. Den allerede fænge beftaaende 

Ledingsfribed for Erfebiffoppens Huusfolt og Arbejdsfolk beftemtes faa- 

fedeg, at alle Steenbuggere, Sømmermænd, daglige Arbejdsfolk der gik 

til hans Bord, og De øvrige, der arbejdede paa Chriſtkirken og Erkebi— 

ftopsgaarden ſkulde være fritagne for Leding for eet Nev, faavel fom for 

Gtibsdrætt, undtagen naar Landet bjemføgtes af en fiendtlig Hær, faa at 

Kongen og Erkebiſkoppen maatte finde det nødvendigt at gjøre em lUndta- 

gelfe. Endelig gjorde Kongen ef alene Afkald paa fin Net til de Tom— 

ter, bvorpaa Grøebiffoppen bavvde opført det forhen omtalte Hofpital, men 

ffjenfede derhbos St. Olaf (d. e. Chriſtkirken) nogle Tomter til et Tegl— 

vert, fom Grøebiffop Einar i fin Tid havde fanet laant af den Fongelige 

Ombudsmand, Jon Fviftaven 1). — Saa magtpanliggende lod Kong 

1) M. gl. Love I. S. 483, 484. 
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Magnus det være fig, at vife Gejftligheden fin Belvilje, og fægge fit 

-oprigtige Ønffe for Dagen, at alt nu ſkulde være godt, og fuldfommen 

Gnighed oprettet. 

57. De haandgangne Mænda Friheder. Hirdloven. 

Vi have ovenfor antydet, at den udſtrakte Ledingsfrihed, fom Kon- 

gen fort før Afflutningen af Den fidfte Compofition med Erkebiſkoppen 

tilftod fine baandgangne Mænd, ftjønt den viſtnok fan figes at være be- 

grundet i De berffende FIidsforbold og Unftuelfer, Dog tillige, eller for 

en Deel, maa betragtes fom et Middel, Kongen anvendte til at fætte 

de verdslige Høvdinger i bedre Lune, og gjøre dem villigere til at fam- 
tykke i de Indrømmelfer, ſom Kongen fremdeles agtede at tilftaa Gejft- 

figbeden og dens Fjenere. Men denne Fribed, fom faaledes baade var 

bleven Kongens og Biſkoppernes haandgangne Mand til Deel, var af 

langt ſtorre Betydning, end man maaſkee anede paa Den Tid, den blev 

given. Gtutilfveinerne og Hirdmændene fif Ledingsfribed felv tredie: — 

Gjefterne og Kjertefveinerne felv anden, og Lendermændene, fom man maa 

føormode, i Det mindfte felv Gte, Da De ſkulde frille hver fem Mand 

til Hæren. Da nu Ledings-Ydelfen itfe mere ffulde være per- 

fonlig, men veel, medens dog Den perfonlige Beregning lagdes til 

Grund, bliver altfan Meningen beraf, at de haandgangne Mænd fit 

Skattefrihed for faa meget Jordegods, fom efter Den nye Beregning 

ftulde anfees at fvare mod fem, tre eller to Nev, hvilket fivdfte vel 

aftid udgjorde faa meget fom den Hovedgaard, enhver beboede, elfer 

ftørfte Delen deraf '). — Derfor taler og bine ovenfor nævnte Bree, 

1) Dette funde maaffee tilnærmelfesviis beregnes efter Skibredernes Lide-Antal, 

fammenholdt med Jordegodfets virfelige Størrelfe.  Saaledes f. Gr. bannede 
Follo en Sfibrede, og frulde altfaa, fom alle Vitens Stibreder, udrufte en Tyve— 

fesfe, det vil vel fige, at Lidernes Antal var omfring40, fe 0. S.511. Dan en- 

hver Lide ved halv Almenning reprefenterede 14 Nev, bliver altfaa Nev-Antallet 

560. Men fammenligner man den aldſte Matrifulffyld for de Gaarde, hvoraf 

Follo Sfibrede beftod (Kraafftads, Aas og Nesodden, famt Veſtby Ihinglag), 

vil man finde, at denne i alt udgjorde omfring 560 Skp. Tunge. Altſaa fvarede 
en Nev omtrent til 1 Sfy. Tunge. Nu fommer det jo rigtignof an paa, 
om iffe bet betydelige Kirkegods betragtedes fom aldeles ſtagende udenfor 
Denne Beregning, thi I faa Fald bliver det Jordegoda, der ſtal fordeles paa 

de 560 Nev, betydeligt mindre. Men man feer dog af den ,røde Bog”, at 

Gaarde, der tilhørte Kirfer, angaves at ligge i den og den Lide"; deraf 

ffulde man vel flutte, at Lide-Jnddelingen ej tog Henfyn til den abfolute 

GSfattefrihed. Under disſe Forudfætninger vilde faaledes en Skutilſvein og 

Hirdbmand, i. det mindfte paa Øftlandet, fan 3 Skp. Tunge, en Gjeft eller 

Kjertefvein 2 Sky. Tunge ffattefrie.  Lendermændenes Sfattefrihed vilde vel 

ubdftræffe fig til det mefte Jordegods, De ejede. 
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der fenere udgaves af Haafon Magnusføn, om Frihed for Leding af 
de haandgangne Mænds Aaboler (0. e. paaboende Gaarde), hvilten de 
vilde ftrætte videre, end Fritageljen berettigede dem til, d. €. videre end 

hvad Der fvarede til tre eller to NMev. Bi fee ogfan af Compofitionen, 

'at Fribeden ogfaa har ſtrakt fig til andre Byrder, fom GStibsdræt, m. 

m., ligeføm Det ovenfor paapegede Sted i Den nye Bylov vifer, at Prez 

fler og baandgangne Mænd af den Aarfag enten allerede fordrede, eller 

antoges at ville fordre Fritagelfe for at opfylde de fædvanlige Pligter, 

der paalaa Huusejerne i Byer med Henfyn til Gaders og Bryggeré 

Bedligeholdelje. Her fee vi Derfor Begyndelfen til Sædegaardé-Fri- 

heden, bhvilfen jo iffe er andet end Skatte- og Iynge-Frihed for De 

Gaarde, paa hvilke den faaledes Begunftigede har fit Najæde (Aabøle), 

og bvis Lendermands= eller Hirdmanda-Værdigheden havde været arvelig, 

faa vilde med Det famme em arvelig Frelfeftand eller Adelftand have 

været opreftet, thi Den blotte Fødfel og Arveret til Mabølet vilde Da have 

været tiljtvætfelige til at gjøre Gaarden flattefri; nu udfordredes Dertil 

en færftilt Optagelfe i De haandgangne Mænds Fal. Men en perfonlig 

Frelfeftand fan Dog under alle Omftændigheder derved figes at være 

grundfagt, og da vi vide, at Det næften faldt af fig felv, at en Lender- 
mands Søn blev Lendermand, eller haandgangne Mænds Sønner lige 

fedes [ode fig optage i Hirden, var Den virkelige Fingenes Orden ikke 
ftort anderledes, end om en avvelig Frelfeftand allerede fandtes, bvor 

meget endog Benævnelfen , Bonde” endnu længe, 1 det mindfte af Is— 
fændingerne, plejede- at anvendes om De bhaandgangne Mænd, der ej 

- havde opnaaet de højere Hoftitler ). Den norfte højere Krigerftand ſtro— 

bede her til famme Maal, og nærede famme Følelfer, føm deres Stands— 

brødre i det øvrige Europa, ifær Mabolandene Danmarf, Sverige 09 

England, og fornemmelig fynes dette fidfte Land, hvis nordmanniffe 

Sndretninger frembøde faa mange Analogier med Norges, at bare fore 

foævet de norffe Herrer fom Monſter. Ved det famme Høvdingemøde, 

paa bvilfet Compofitionen fluttedeg, gjorde man et ftort Skridt videre i 

dette Henfeende, idet der endog ſkede en ftor Forandring i de højere Hirde 

Embedsmands eller de ſaakaldte Hirdftjørers Fitulatur. Kongen, figes 

der, gav fine Lendermænd, Gtallarer og Skutiffveiner den Net, at De 

berefter af alle ftulde tituleres Herre, famt at Lendermændene berefter 

ftulde hede Baroner, og Stutilfveinerne Riddere 2). Allerede længere 

1) Se f. Gr. Annalerne "ved 1407 og 1410, hvor baade Erlend PE og 

Haafon Sigurdsſon faldes Bonde". 

2) Saaledes lyder den udførligfte Beretning herom, i dem faafaldte Lagmands- 

Annal, fe Isl. Annaler udg. 1847, S. 155, Note b. Udtrykket ,ba gav K. 

Magnus" vifer ogfaa, at dette frede paa Høvdingemødet i Tunsberg. 

TE en 
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Tid forud havde man i Breve, forfattede paa Latin, gjengivet Lender- 

mands-Titlen med baro, da Det var Den, Der efter den i England og 

Frankrige brugelige Titulatur nærmeft fvarede til den Nang, Lendermændene 

indtoge å Norge, nemlig nærmejt efter Jarlerne (i Middelalderens la- 

tinffe Titulatur comites), ligefom ogſaa Lendermændene i Egenſkab af 

Deres Værdighed fom Kongernes fafte Maadgivere, og tilfammen bannende 

hans Maadscolfegium i alle vigtigere Sager, nogenledes indtoge eller 

troedeg at indtage den famme Stilling fom de engelfte Rigsbaroner, der 

tilligemed Jarlerne udgjorde Rigets øverfte Maad eller rettere Repræfen- 

tation, ber i Parliamenter (Høvdingemøder) traadfloge om de offentlige 

Foranjtaltninger '). Men i Norft brugte man den Dog endnu ikke, ej en- 

gang i Hirdffraaen, hvis endelige Affattelfestid dog ligger faa fort forud 

for dette Møde i Tunsberg, forefommer anden Benævnelfe paa denne 

Værdighed, end det ældgamle , Lendermand”. Ved den nye Beftemmelfe 

blev denne Fitel faaledes ganfte afftaffet, og Det ubdenlandføe , Baron” 

(eller i den norffe Gjengivelje fædvanligviis  Barun”) blev fat i Stedet. 

Da nu derhos Stutilfvein hos o8 var Det næfte Nangtrin efter Lendermand”, 

og derimod Ridder” (knight, miles) i England nært efter Baron, 

fulgte Det næften af fig felv, at Stutilfveins-Iitlen, ogſaa ombyt— 

tedes med Middertitfen. Og ligeſom det allerede i England var 

brugeligt, at enhver Baron og Nidder, naar han omtaltes eller tiltaltes, 

hædredes med Fitlen Herre”, fat foran hans Navn, faaledes blev og⸗ 

faa det ſamme foreffrevet i Norge, fun med den Forfkjel, at man ikke, 

fom i England, kunde ftjelne mellem de to Slags Herretitfer, Lord 

for Baronerne og Sir for Ridderne, men maatte anvende Herre” til 

- dem begge, Da „Sira“ allerede forlængjft var bleven en Fitel, der ude- 

futfende brugte8 om Gejſtlige. Havbde Forandringen fleet tidligere, f. 

Gr. fom paa Kong Sverre$ Tid, vide man maaffe for Baronerne have 

optaget Fitlen Lavard” (d. e. angf. hlåfword, engf. lord), der da 

ogfaa brugtes i Norge ?), men nu var den, fom det lader, aldeles hen- 

fagt og glemt. Af denne nye Fitulatur fulgte da ogfaa, fom man af 

Diplomer noffom erfarer, at Ridderes og Lendermænds Huftruer hædre- 

des med Fitelen , Frue” paa famme Maade, føm deres Mænd med Ti— 

telen , Herre”, og at Hirdmænds eller endnu ringere Mænds Huftruer 

iffe benævntes faaledes 3). Ligeledes feer man, at blotte Hirvmænd, 

1) S. ovf. S. 460, hvor det paapeges, at De morffe Lendermænd i Fredstractaten 

til Perth foldes barones. 

2) Saaledes Sigurd Lavard, Kong ESverres Søn. I ,Kongefpejlet" bruges 
ogfaa Formen hlafdi (hlæfdige, lady). 

3) Dette er faa fiffert, at man endog fun af den Omftændighed, at em Mands 

Kone faldet Frue, fan flutte fig til at hendes Mand var mindft Ridder. 
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der endnu ikke havde naaet Niddertitlen *fiden denne Iid, i Lighed/med 

hvad der var Søt og Brug udenlands, kaldtes i latinffe Brepe armigeri, 

hvoraf man maa flutte, at de paa Norſk faldtes ,,aa Vaaben“, VBæbnere (å 

våpn, paa Engelſk Esquire, Squire) ') — Der har maaffee endog været 

truffet en udtryffelig Beftemmelfe ogfaa herom ved det famme Møde, om 

hvis Forhandlinger vi desværre iffe have nogen udførlig Beretning —, 094 

man erfarer figeledes af Diplomer, at faadanne  Bæbnere8" Koner i det 

mindfte fenere tituleredes , Huftru (d. e. Huusfrue) N. N.“, bvilket 

igjen ganffe fvarer til det engelffe mistress. At man ſaaledes nærmeft 

bar baft den engelffe (eller ffotffe) Rangorden eller Titulatur for Øje, 

og føgt at tillempe den paa de norffe Forhold, er vift, og man funde 

Derfor lettelig ved førfte Betragtning antage det bele fun for em Bejtræ- 

belje, udgaaet enten fra Kong Magnus felv, der tydeligt fan fees at 

have yndet Pragt, Stads og Hofceremoniell, eller fra forfængelige Hof 

mænd, efter at fan Hofvæfenet og Fitulaturen indrettet efter fremmede 

Hoffer8 Sadvane. Men betragter man Sagen felv og De Daværende 

Forhold tydeligere, faa ville vi fee, at den faar en langt dybere Betyd- 

ning. Vi have allerede gjort opmerffom paa, at begge Compofittonerne 

mellem Kongen og Grfebiffoppen, ved at udelade den i tidligere Concor— 

Dater opftillede Beftemmelfe om Biffoppernes og „viſe Mends“ Sam— 

tytfe til Lovsforandringer, antydede at fuldftændige Rigsmoder herefter 
funde være overflødige, og at Kongen faaledes funde beftemme, hvad han 

fandt for godt, efter fun at bave hørt fine faafaldte , højere Raadgive- 

reg”, Det vil fige Lendermændenes og Prælaternes, Mening. - Bi have 

«endog feet, bvorledes Dette felvfamme Møde i Funsberg, hvorved den 

endelige Compoſition fluttedes, og de ber nævnte Fitulatur-Forandringer - 

gjordeg, faa at fige var det forſte Møde af dette engere eller mere ere 

elufive Slags, idet fun Prælaterne (hvortil ogfan Capitel-Fuldmægti- 

gerne maa regnes) og Lendermændene vare tilftede. Men herved havde 

man faafedes allerede et virfeligt Parliamentum af det Slags, fom paa 

denne Tid var brugeligt i England, nemlig hvor Rigets Baroner til 
figemed Prælaterne dannede Folfe-Repræfentationen, og i Naadflagning 

med Kongen afgjorde Lovsforandringer og andre vigtige Beflutninger. 

Det ev befjendt, hvorledes Englands parliamentariffe Forfatning netop 

udviflede fig i de urolige Fider lige fra Aaret 1215, da Baronerne 

rejfte fig med faadan VBælde imod Kong Johan, og under Kong Henvit 

”) Om Benævnelfe ,å våpn* allerede denne Tid brugtes om Hirdmændene, 

eller Fun anvendtes om Officiererne Å Borgund (f. ov. S. 445) er uvift; 
fenere brugtes ben, bet er vift; ſaaledes faldes ben nys nævnte Erlend Phi- 

lipsføn til Losne ofte i latinffe Breve parmiger*, i norffe å våpn, medens 

Jelændingerne falde ham , Bonde". |; 
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den 3dies langvarige og fvage Megjering. Det var Da, at ifær 
det nuværende Overhuus, eller Baronernes og Prælaternes Kammer, fit 

fin beftemte Form og Mvyndigbed, thi uagtet Simon af Montfort, Jarl 

af Leicefter, i Den forte Tid, Baronerne under hans Ledelfe havde Kong 
Henrik i deres Vold, fammenfaldte et Parlement, hvorved der ogfaa for- 

uden Baronerne eller Prælaterne flulde møde Riddere fra Sbirerne og 

Deputerede fra Byerne, var Dette endnu noget ganffe nyt og udenfor 

Regelen, og desuden alene for at bevilge Penge, ej før at raadflaa om Statens 

Anliggender, faa at det egentlige Parlement fun var en Sammenkomſt af 

Prælaterne og Baronerne, eller, ſom Kongen felv faldte dem, fine Raad— 

gitere (rædesmen) '). - Man havde derhos i England- feet Exempler 

paa, at Baronerne havde fat et ftaaende, af fin egen Midte udvalgt, 

Raad ved Kongens Side, for at varetage Deres Met, og have FIilfyn 

med MNegjeringens Førelfe 2). Man fan iffe betvivle, at Nordmandene, 

Der frode i faa mangebaande Forbindelfer med England, iagttoge disſe 

Begivenheder med den meſt fpendte Opmerffombed. Man finder og faa- 

vel å Kongefagaen, fom i de islandffe Annaler Simon af Montfort og 
Den Feide, Baronerne med bam i Spidfen førte mod Kongen, udtrykke— 

ligt omtalt. De norffe Høvdinger vare altfor oplyfte i Almindelighed, 

og vante ved at behandle vigtige indenrigff-politiffe Unliggender i Sær- 

Deleshed, til at de iffe fuldfommen ftulde have forftaaet, hvad de engelffe 

Baroner meente med dereg Optræden mod Kongen, og bvor De vilde ben. 

Det er derfor bøjjt naturligt, at de have føgt at avbejde til et lignende 

Maal, for faa vidt fom Forholdene i Norge og Dereg egen i Det bele 

taget ftevfe Loyalitet tillod det. Maar vi altfaa finde De norſke Herrer 

netop paa den Tid, da Baronernes VBærdighed i England havde faaet 

en mere beftemt ftatsvetlig Betydning, antage De engelffe Titler af Baro- 

ner og Riddere, medens tillige de nye Høvdingemøder par det nærmejte 

ſees at fvare til de engelffe Parlementer, og Derhos Den nys erhvervede 

Gfattefrihed gjør Hirdens Medlemmer til en privilegeret Stand i 

Stedet for at de bidtil fun havde været et Corps af fongelige Kri- 
gere: faa ligger den Slutning nær, at de nye Baroner og MNiddere fode 

fig tildele bine Titler med den beftemte Henfigt, ej alene at antage en 

Benævnelfe, der bedre end de tidligere Harafteriferede Deres nye politiffe 

Stilling, men ogſaa at give denne Stilling felv et mere beftemt Præg, 

og at De arbejdede paa at faa den ganſke fvarende til den Betydning, hine Vitler 

havde i Gngland. J det mindfte retfærdiggjør Baronernes Optræden 

faa Mar efter qanffe denne Formodning. Hvad Der endnu gjør Over- 

1) Brev paa gl. Engelſt hos Rymer af 1258 I. &. 378. 

2) Dette flete baade under Johan og Sønnen Henrif den Idie. 

Mund, Det norffe Folks Hiftorie. 1v. 38 
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eensftemmelfen med de engelffe Forhold og derfor ogſaa denne Formod- 
ning felv fterfere; er den Omftændighed, at de engelfte Baronerd Reis— 

ning under Kong Henri for en ſtor Deel fremſkyndtes af de Udfugelfer, 

bvormed Landet plagedes af Paveftolen, under hvilket Kong Johan 
havde lagt det fom et Len. Vaa lignende Maade havde jo Erkebiſkop 

Jon fordret at Norge ſkulde være et Len af St. Olaf eller Nidaros 
Kirfe, 'altfaa dog ogfaa af Kirfen å Almindelighed, og med De førgelige 
Grempler for Øje, bvortil faadan Underfaftelfe kunde føre i England, 

funde bel vgjaa de norfte verdslige Herrer føle fig Dobbelt friftede til 

at følge de engelffe VBaroners Exempel, og allerede anivde dette å De 

blotte Fitler, fom de nu antog. Vi flulde faaledes være meft tilbøjelige 
til at tro, at Forflaget til denne Foranſtaltning fnarere udgif fra Dem, end 

fra Kongen. At denne ſamtykkede deri, fan deels finde fin Forklaring i 
hans umisfjendelige Hang til at omgive fig med Pragt og Ceremoniell, 

der gjorde at ban maaftee felv fandt det i fin Orden at de ældre, fær- 

egent novffe Titler ombyttedes med de i England og Frankrige bruge- 

fige ?), men deels ogfan i den Nødvendighed, ban befandt fig, eller å 

det mindjfte troede at befinde fig, at maatte forfone den Ugunft, hvormed 

dDe verdslige Herrer unegteligt betragtede Jndrømmelfen til Gejjtligheden, 

ved pderligere Indrømmelfer ogfaa til dem. Og om end Jndrømmeljen før 
det førfte ej havde været mere end den blotte Fitel — og mere var den 
dog visfelig —, vilde dog, fom det gjerne gaar, allerede Fitlen eller 

Navnet have været nok til at drage det med famme Fitel og Navn fæd- 

vanligt forbundne Begreb efter fig, og man vilde fnart betragte en „Ba⸗ 

von” eller „Ridder“ fom berettiget til at indtage ſamme politifte Stil— 

ting, fom en Baron eller Ridder i England. Saaledes, fan man fige, 

havde de baandgangne Mænd, der bidtil fun vare Kongens Fjenere, nu 

gjort Begyndeljen til at fitte fig en egen uafbængig Stilling vg ſtats— 

tetlig Myndighed: det var lykkets dem at tilvende fig em Deel af den 

Magt, fom Kongen og Kirken ftod i Begreb med at flifte mellem fig 

afene paa det øvrige Folks VBekoftning, og Lendermændene,. bvis frørfte 

Forrettigheder å fang Did fun havde beftanet i Deres Mang og deres 

= 

1) Vi have viftnof allerede, i de — Brudſtykker af Kong Sverres Strids- 

ſkrift mod Gejftligheden faavel fom af Kongefpåjlet feet at Benævnelfern 

Ridder" iffe var utjendt å Norge, hvad den naturligvis heller iffe Funde 

være, men den: havde ingen færegen offieiel Betydning; den betegnede - fun 

” Krigere af højere Rang, fornemmelig dem, fom fæmpede til Heft, og Hvor de om= 

tales i Gtridsffriftet fom em Deel af CStåtslegemet, har Forfatteren iffe 

færftilt Norge for Øje, men føger fun at frildre, hvad han anfeer for Jdea- 

fet af Statsforfatningen. 
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Beitfle, nærmede fig nu atter den Stilling, de havde indtaget under de 
ældre Konger før Sverres Dage. | 

- Da de Lendermænd, Der befeglede Gomporii —* af 4277, i den 

(arinfte Original faldes ,dominus Erlingus, dominus Ragnaldus*, o. 
fv. og å den norſke Dverfættelfe ej alene , Hr. Erling”, ,Hr. Ragn- 

vald”, men ogfaa tidligere tilfammen „Rigets Baroner“, medens den 

ældre Gompofition ikke fætter nogen Herretitel foran deres Mavne, ev 

Det tydeligt, at disfe Fitler have været Lendermændene og Stutilfveiz 

nerne givne førend Compofitionen fluttedes, og at faaledes Høvdingemø- 

det 1 Funsberg førft bar begyndt med MNaadflagninger berom, -bvis det 

ellers ikke er fleet paa en engere Hirdſteyne, uden at engang Erkebiſkoppen og 

Biffopperne vare nærværende: -- Ut Retten til at kaldes Ridder” ikke 

ubdftraftes til Erkebiſkoppens Stutilfveiner, fan maaffee flutte8 deraf, at 

disſe i Compofitionen udtrytteligt omtales under dette ældre Navn. I; 

hvis de havde været titulerede Riddere”, maatte Denne Benævnelfe i 

det mindjte have forefømmet i Overfættelfen. ⸗ 

Da den forandrede Titulatur, i Forening med den nys forhen til— 

ſtaaede Ledingsfrihed, fluttede Rokken af de nye Beſtemmelſer, der under 

Kong Magnus's Regjering bleve givne eller vedtagne for hans Hird, og den— 

nes fociale og politifte Stilling derved fit fin endelige Skik, er det her 

det belejfigfte Sted til, nærmere at betragte den oftere omtalte Hirdſtraa, 

- bvori Kong Magnus's Love og Forftrifter for Hirden, paa de nys om- 

handlede fidfte Jndrømmelfer nær, ere optegnede. Den egentlige Hoved— 

masfe af denne merkelige Lov tilbører, fom vi allerede have paapeget, 

anbenbart Kong Sverre Tidsalder, og ſandſynligviis bam felv, fiden endog 

,Birfebeinerne" og Deres Løfter omtales Der, thi man maa Deraf flutte, 

at den nærmeft er ſkreven for en Hird, der beſtod af Birkebeiner ). 

Paa mange Steder fan man endog ret godt ffjelne, hvad Der hører til den op— 

rindelige ert, og hvad der fenere; fornemmelig af Kong Magnus, er til- 

føjet. J dennes , Retterbøder"; der anføres til Slutning, nævnes ogſaa 

„den gamle Hirdffraa" 2), D. 2. Hirdftraaen i fin: oprindelige Skikkelſe. 

Men paa flere. Steder er det Dog igjen iffe fan let at paapege, bvad der 

er «gammelt og bvad der er nyt, Da Kong Magnus, fom man tydeligt 

fan fee, og aabenbart af: Den Grund, at Hirdffraaen var beftemt til at 

oplæfes hver Juul 3), øjenfynligt bar firæbt efter at faa de af ham gjørte 

Tilſetninger indflettede i den allerede for Haanden værende Text, der her 

1) Se f. Er. Cap. 38, om Deling af Bykle vfr. oof. ill, & ;; 303. 

2) Hirdſtr. Cap. 50. 

3) Hirdffr. Gap. 54. — 

—— 
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altfaa er bleven underfaftet en ny Bearbejdelfe for at falde lettere ved 

Oplæsningen. Og faavel. af denne Grund, fom fordi Forandringerne I 

det Hele taget ere å Harmoni med det allerede beftaaende, og Loven 

Derfor fra vort Gtandpunkt fan betvagtes fom et heelſtobt Arbejde, 

ville vi her ogſaa gjennemgan det Hele under eet, idet vi Dog paa et 

hvert Sted paapege, hvad Der maa antages at høre til den dre 

FJert.  Hirdftraaen  begynder  næften - ordiydende fom Utfarebaalten 

med en Paataldelfe af Chriſti Beftyttelfe for Norges Konge og hans 

baandgangne Mænd, og med det almindelige Bud, at Norges Konge 
ftal raade for Bud og Bann, og alt Udbud indenlands og udenlands, 

m. m. - Herved antydes det paa en Biis, at Hirdffraaen før de haandgangne 

Mænd flal træde i Stedet for Utfarebaalfen for de øvrige Underfaatter, 
hvilfet ogſaa i fig felv for faa vidt var ganfée i fin Orden, fom de haande 

gangne Mænd, fom ledingsfrie, ikke vare Utfarebaalfen underfaftede. 

 Hivdffraaen og Utfarebaalfen fupplere faaledes binanden indbyrdes, og 

funne i Ordets egentligfte Forftand figes at indrholde Norges offentlige 

Net, faa meget mere fom biin, ftrar efter Den omtalte JIntimatton, ogſaa 

heelt og bofdent optager Fron-Arveloven af 1273 med tilhørende Be- 

- ftemmelfer,  bvilten i Landsfoven findes indført i den ſaakaldte Chriſten— 

ret, umiddelbart foran Utfarebaalfen, men rigtignot med ſterke Spor af, 

at den førft har været indført i , Hirdftraa”, og nærmeft afpasfet efter 

Denne. — Dette fres ifær deraf, at den før omhandlede Beftrivelfe over, 

hvorledes et Kongs-Evne ſkal tages til Konge, i Hirdffraa findes ind- 

ført, hvor Det netop er pasfende, mellem Arvefølgeloven og Formularerne 

før Hyldings-Eden, medens derimod disfe Formularer, endog i Lands— 

foven, flutte med, ligeſom Hirdføraaen, at foreffrive om bøjtidelig Prø- 

ce8fion fra Hyldingspladſen tilbage til Kirken, famt et derpaa folgende 

Hyldings-Gilde i Kongens Gaard, bvilfet aabenbart nærmere tilhører 

„Hirdſkraa“, end Landsfoven, idet det danner Slutningen af den her ude 

førligt givne Forfkrift for Hydingsdagens Højtideligheder 1). - Da bertil 

føje fig nu endvidere i Hirdſkraa i naturlig Sammenhæng Meglerne for, 

hvorledes Kongen ſkal eveeve Hertug, Jarl, Lendermænd og de øvrige Hof⸗ 
Embedåmænd, tilligemed Opregnelfe af alle disfeg Rettigheder og Pligter. 

Om Højtidelighbeden ved Hertugens Udnævelfe faavel føm om hans Plig- 

ter og Mettigheder er der forben talt. Dette fidfte er og, fom paapeget, 

1) Hirdffraa Gap. 10, jvfr. Landal. I. 12. Hertil fan og regnes den Opfordring, 

der i Landslovens II. 7 famt Hirdffr. Gap. 4 friles til Kongen om at betænke fine 

Mænd med Legater før fin Død, tht dette hører med — til Kg Ud⸗ 

tryksmaaden umiskjendeligt til Hirdſtragen. 

— 
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Ord til andet foreffrevet for Jarlen.  Højtideligbeden ved Jarlens Ude 
nævnelfe er ogfaa næften den famme fom ved Hertugens: Farlen ffal 

figeledes førft fide paa Trinet foran Kongens Højfæde paa Hyldingstribu— 

nen, og Kongen ſkal derpaa tage ham ved Haanden og føre ham op I 

Højfædet famt give ham Sverd og Merke, fun er Hojſadet itte, fom 

for Hertugen, lige ved Kongens, men ,et godt Stykke derfra”. Førend 

felve Hsjtideligbeden ved Jarlens Udnavnelſe beſkrives, forudſkikkes Der 

en merfelig Nedegjørelfe for bvor mange Slags Jarfkeværdigheder Der 

pave været i Norge, , da det turde bænde at mange fjendte mindre bertil 

end ønffeligt". Af to Slags, figes Der, ere De Jarler, ſom hate været 

udnævnte, det førfte Slags er de indenlandføe Jarler, naar nemlig Kon- 

gen bar givet fine egtefødde Sønner eller Brødre eller Svogere Jarle- 

navn med Forleninger; og ber følger da den allerede ovenfor meddeelte 

Grilæring om at dette Slags Jarleværdighed aldrig har været eller fan 

være arvelig. Det andet Slags Jarler ere de, fom Kongen beffiftfer 

øver fine Sfatlande, førft og fremft Orknoerne, paa de Betingelfer, der 

indeholdes i Forliget af 1199 mellem Kong Sverre og Harald Madadha- 

føn, nærmere beftemt ved Det nye Forlig i Bergen 1267 mellem 

Kong Magnus og Magnus Gilbertsføn; dDernæft Jarlen over FJsland, 

for faa vidt Kongen beftiffer en faadan med den Uftale fom. bam fynes 

efter Guds Forfyn og qode Mænds Raad. Der var paa Den Iid, Da 

denne Avtifel blev forfattet, ingen Jarl paa Island, faafom Gisfur var 

død i 1268, og der blev belter iffe fiden efter nogen udnævnt; Derfor 

omtales en faadan Udnævnelfe ber fun fom en Muliqhed '). 

Forffriften om Kendermændenes Udnævnelfe fynes væfentligt at 

tilhøre den oprindelige Deel af Hirdffraaen, føjønt Filægget „thi faa 

har været Brug fra gammel Tid” ved den Regel, at det belft ſkulde føre 

paa en af de ftore Højtider, Juul eller Paaffe, dog fynes at vidne om 

en fildigere Bearbejdelje af den ældre ert. Vi have allerede i det fo— 

reganende ved flere Lejligheder feet, hvorledes Kongen ifær om Julen 
plejede at crære Lendermænd. Det ffulde free ved Faflet. Strar efter 

at Bordverfene vare fremfagte og Maden velfignet, men førend Kongen 

havde fat fig i fit Højfæde, føulde der førft befjendtgjøres i Hallen, at 

Kongen agtede at ophøje den Mand, hvorom ber var FJale, til Lender- 

mands-Værdighed, til Belonning for hans tro Fjenefte, hvis han ellers 

par fjendt af De flefte for en brav Mand. Meningen hermed var egent 

lig, fom man feer, at de, fom havde JIndvendinger at fremføre, nu ſkulde 

forebringe Dem, men ſaadant bændtes vel neppe nogenfinde. Derpaa føulde 

Kongen fade bam af to andre Lendermænd, GStallarer, - Mertesmænd, 

1) Hirdffr. Gap. 15. 
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eller overhoved af de førnemfte blandt de Filftedeværende lede frem før 

fit Højfæde, bvorefter ban felv ſkulde vækte ham Haanden og lede ham 

til fit Sæde paa Pallen til Højre, hvor de andre Lendermænd fav. 
„Den Net, heder det, „ſtulle Lendermændene have hos Kongen, at de 

næft Hertugen og Farlerne føulle være Kongens frørfte og hojeſte 

Raadgivere, ligefaa og inden Hirden, ved alle vigtige Sager: - Her 
have vi faaledes det Grundlaq, Hvorpaa deres fenere Fitel af Baroner 

og vel ogfaa de dermed forbundne Fordringer hvilede. Som den til 

Lendermandens Bærdighed hørende Forfening beftemmes fremdeles" femten 

Merfers Veitfle, ligeſom de og ſkülde have Net til fig til Støtte og 

Kongen til Hjelp”, at holde 40 Huustarle, iffe flere. Paa de ſtorſte 

Højtidsdage ffulde de , holde Fylgd“, fom det beder, med Kongen, og 
naar han bar Krone eller Garland (ved Procesfioner) ſkulde en Lender- 

mand bære Kroningsfverdet, vis det ikke bares af Hertugen eller en 

Jarl). — I de faafaldte  Retterbøder”, fom tilføjes Hivdffraaen ved 

GSlutningen, findes den merkelige Beftemmelfe, at om end en Sysſelmand 

eller anden Lendermand (nemlig i Egenſkab af Sysfelmand) har Magt 
over en Lendermands Huusfarl (det vil fige i alt andet er hans lovligt 

beftiffede Øvrighed), er han Dog ikke berettiget til at opnævne ham til 

Krigstjenefte, uden naar Kongen felv udtryffeligt byder det i fit Brev, 

eller et pludfeligt Fiende-UAnfald gjør det nødvendigt; famt at ved al 

mindefigt Ophud Lendermandens Huuskarle blot fkulle følge deres Herre 

(altfaa iffe fættes paa et andet Skib eller til Lands i nogen anden 

Frop) *). Dette er Den enefte Untydning, vi i Hirdffraaen felv finde 

- til den oftere omtalte Ledingsfrihed for Kongens bhaandgangne Mænd; 

thi ber handles vel fun om virkelig perfonlig Fjenefte, itte om Ledings- 

Ydelfen, men af den ene Frihed maatte dog ved den forandrede Ledings- 

beregning den anden følge, og man fan derfor” antage fom temmelig 

fitfert, at Lendermanden i det mindfte var ledindingsfri for de fem Mænd 

han ftulde ftille. Da Lendermandsværdigheden var afffaffet pan Den Tid, 

biin fongelige Forordning udfom, der nærmere omtaler Untallet af de 

„Nev“, for bvilfe Stutilfveiner og ringere Kongsmænd vare fritagne, er 
der følgelig blot Pale om disſe, uden at man feer, om Lendermanden overho- 

ped havde nogen  Nev” fri. Men da denne Ledingsfrihed, fom det ovenfor 

er paapeget, upaatvivlelig fluttede fig til Den Forpligtelfe at fille Krigsfolk, 

ledes man herved til Den Formodning, at Lendermændene maa have faaet 

Fritagelfe for Leding famtidigt med de øvrige baandgangne Mænd, og 

1) Hirdffr. Gap. 18—20. | 

2) Hirdffr. Gap. 48. Jofr. nedenfor. 

4 
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at den netop bar belobet fig til fer Ne" '). Da Lendermændene, 

figes det endvidere, føulle være Kongens bøjefte Raadgivere, bør de og 

være barn de buldefte, baade bemmeligt og aabenbart, og deri ligeſaavel, 

være forud for andre fom i YCre og Mang. taar Kongen beſkylder 

fin Lendermand for , Landraad” eller Sviq, og Sagen iffe er ganføe 

aabenbar, men Lendermanden benegter Sigtelfen, ſkal der førft ”proves 

Afajørelfe i Stilbed, mislykkes dette, flal Sagen behandles par Hird- 

ftevne og 12 Mand udnævnes til at underføge Den. 

Efter Lendermændene  nævner "Hirdffraa Kantfleren, , der hørte 

blandt Kongens bøjefte Naadgivere inden Hirden, og ſkulde have Net og 

Nang ved Siden af Lendermændene baade i Sade og al anden Hæders- 

beviisning”. -— Kantfler- eller GStorfeglbevarer- Embedet havde allerede 

fænge beftaaet ved De norffe Kongers Hof; fanledes vttrede Kong Philip 

udtryffeligt, da man ved Forliget til Hvitingsø fordrede, at ban frulde 

nedlægge fin Kongetitel og udlevere fit fongelige Segl, „at Dette fidfte 

par ham umuligt, da GSeglet var hos hans Kantfler i Oslo” *). Kant— 

flerens Embedspligter vare, fom Det i Hirdffraaen beder, at bevare Kon— 

gens Segl, og udfærdige famt befegfe de Breve, Kongen udftedte, holde 

Bog over Kongens Gjendomme, og nøje optegne faavel De ved Kjøb og 
Sagefald tilfommende, fom de bortforlenede, famt derhos holde Kongens 

Landſkyldsboger i Orden; hvorhos han altid føulde gaa Kongen tilbaande 

med fine Naad, og fare i de Gendeferder, Kongen paalagde ham inden- 

og udenfands 3). Paa denne Viis fres Uffattn, Der fenere blev Biſkop 

i Bergen, allerede under Kong Haafonat være brugt i Gefandtffaber, fljønt 

ban, befynderligt not, iffe faldtes Kantfler førend i Kong Magnus's 

Saga. Men man fan dog ikke tvivle paa, at han allerede under ham 

har -betlædt Kantfler-Embedet, og man maa anfee det for en blot og bar 

Filfældighed, at han ikke udtrykkefigt faldes Kantfler, ligefom at Vette 
Embede overhoved iffe nævnes i Kong Hanfons Saga. Da Kantfleren 

ej alene føulde være førivefyndig, men og ifølge de Pligter, Der paalaa 

ham, maatte befidde mere end almindelig Dannelje, fornemmelig i Sprog 

og Lovfyndjghed, med andre Ord have fuldfommen , Klerfe-Lærdom”, 

faldt det af fig felv, at Embedet fom vfteft bekladtes af Gejjtlige, og 
Dette var vel ogſaa i De ældre Tider, da Boøglærdom var faa fjelden 

hos Lægmænd, næften altid Filfældet. At man endog ved Uffattelfen 

af Gapitlet i „Hirdſtraa“, der bandler om Kantfleren, tankte fig denne 

nærmeft fom Gejjtlig, og at det faaledes rimeligviis er ført i Pennen 
ø 

1) Nemlig for Lendermanden felv og de fem Mænd han ffulde frille. 

2) See ovf. HIL S. 535. 

3) Hirdffraa, Cap. 21. y 
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førend endnu Affatin var bleven Biffop (1270), ſtjonnes deraf, at der 

ogfaa til Slutning tales om ; Hirdprefter”. Men Affatins Gfterfølger, 

Thore Haafonsføn, Der netop var Kantfler paa den Iid, da Hirdffraaen 
maa bave faaet fin fidfte Nedaction, var ikke Gejftlig, fom det ſees deraf, 
at ban i Aaret 1277 giftede fig: altfaa var det ej Regelen, at Kantjle- 

ten nødvendigviis ffulde være gejftlig, han. ſkulde fun befidde gejjftlig 

Lærdom. Thore Haafonsføn maa og have faaet en fuldfommen gejjtlig 

Opfærelfe, fiden det iffe alene beder om ham, at han var vel forfaren å 
Kirfeioven, men han derhos etfteds kaldes Sira Thore“, altfan med 
en gejftlig Iitel 1). Kantfleren fønnedes med 15 Mk. Veitſle ligefom 

gendermændene og ffulde derhos nyde Sportler fra de Breve, der løftes, 

fom det beder, det vil fige for alle Biftitfelfer, Veitflebreve, - Sysfel- 

breve, Bevillinger, v. f. v., udfærdigede fra Cancelliet. Vi fee, at man 

ogſaa her hos os forftod at efterligne Paveftolens Erempel. - Det er, 

heder det i Hirdffraa, hojſt vigtigt for Kongen at fee fig vel før, hvem 

han vælger Dertil, Da Kantfleren næften fan kaldes Kongens anden - 

GStriftefader, efter fom ban faar vide faa meget fom Kongen nødigt vil 

fige til andre.  Kantfleren ffulde udnævnes paa Hivdftevne, og dernæft 

fverge Kongen Troſkabseed. Hirdprefterne, fom Kongen holdt, ffulde 

i Regelen være tvende; deres Vligter vare at holde Mesje før Kongen 
og børe De baandgangne Mands Skriftemaal famt overhoved være Deres 

Gjæleførgere, famt forevrigt at være Kongen til Hjelp i hvad de for- 

maaede, altfaa vel fornemmelig i alt hvad der vedfom Sefretær-Forret- 

ninger, i bvilfet Henfeende man kunde betvagte dem fom Kantflerens 

Subftituter, ifær Den ene, hvis Hovedhverv det var at bevare Mesſe— 

tlæderne og Bøgerne, den anden føulde fornemmelig beførge Tideholdet 

i Kongens Capell. De føulde, beder det, være Kongen nærmet tilhø- 

rende (heimilegastir) blandt andre Prefter, og derfor helſt være valgt 
blandt hans egne Mænd. I Løn flulde de have fem Mks. Veitfle og. 
to Kfædninger til Juul famt Irediedelen af Hirdmændenes Fiende til 
lige Deling. - Ogſaa Kong Haafon faavel fom de tidligere Konger 
havde, fom vi oftere have haft Lejlighed til at omtale, egne Hofgejjtlige, 

1) Her er det iffe af Vejen at gjøre opmerffon paa en ftor Jejltagelfe der li— 

gefra Th. Forvesføns Tid har indfneget fig med Henfyn til hvo der var 

Kantfler i Norge omfring 1276. I den, aabenbart lige ud af Magnus's 

Gaga tagne, Beretning i Annaferne om Kongens Sammenfomft med den 
fyenffe Konge 1276, men hvis Fert i de baarlige Papiir Haandffrifter er 

yderligt forvanffet, ftaar der, hvor Kongens Følge opregnes: Bjarne Gyr- 

ski, Gauti i Tolgu, Pessir kantselerar; bhvoraf allerede Th. Forvesføn har 

fluttet, at Bjarne i Gifte og Gaute i Tolga paa denne Tid begge vare Kantflere. 

Men Sagen er den at ,pessir kancelerart er en Fejllæsning i Stedet for 
Pörir kanceler, ber fanfynligviis i Originalhdſt. var ſterkt forfortet. 

FÅ 
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— Klerker og Gapellaner, og da Det maatte være Dem om at gjøre, atfifre 

fig disfe uundværlige Fjenere8  Hengivenhed endog naar der ſkulde være 

Uenigbed mellem Kongen og Kirfen, vverboved at drage dem faa meget 

fom muligt ind i fine Fnteresfer, havde Kongen føgt at beholde 

Retten til at beftiffe Prefter ved de af dem felv ſtiftede eller voterede 

Gapeller. - Vi bave vogfar feet, bvorledes Kong Haafon Haafonsføn 

havde erhvervet fig en udtryffelig Tilladelſe Dertil af Pave FInnocentius 

den 4de, ,fom Erftatning fordi bans Forfædre havde gjort Afkald paa 

Patronatsretten over de øvrige Kirfer i Landet” 1); nemlig faaledes at 

Biffopperne ſkulde erfjende og indvie De Prefter, fom Kongerne dertil 

præfenterede. Rigtignok bavde Erfebiffoppen, fom vi nys have feet, faaet den 

gamle Artifel fra 1194 ind i Compofitionen, hvorved Denne Prærfentation 

ftulde bortfalde, og Biffoppen uden Videre have Net til at indfætte Prefter 

ved de fongelige Capeller fom andenfteds; men da Hirdffraa blev ført i 

Pennen, havde dog Kongen Retten endnu, og det var vel endog et Sporgs— 

maal om en pavelig Beftemmelfe faaledes uden videre kunde afſkaffes. Idet 

mindſte maa Kongen, uanfeet Compofitionen, have beholdt fin Ret ved det Ca- 

pell, der funde betragtes fom bans egentlige Sognekirke, nemligAUpoftelkivfen 

i Bergen. Denne havde Kongen allerede i 1271 indrettet til en Colle— 

giatfivfe, med en Provft og Canonici eller Chorsbrødre*), og Ddisfe i 

det mindfte havde Kongen udvalgt felv, da Compoſitionen den Gang 
endnu ej var afjluttet: Desuden var hans Ven Aftatin paa Den Tid 

Biſkop, og rettede fig viftnot ganſke efter Kongens Onſtker i det Stykke. 

At Kongen for Gftertiden tænkte at vælge fine Hirdprefter af dette Col— 

fegium, ja at ban vel og baabede berved at filtre fig et Forraad af 

Mænd, blandt hvilke han funde vælge fine Kantfleré, er højft fandfonligt. 

Vi ville i det følgende ſee, hvorledes de fongelige Capeller tilſidſt fom 

til at udgjøre et eget gejftligt Stift for fig felv, unddraget Biftoppernes 

Filfyn. å 
Den næfte Mang i Hirden. efter Lendermændene og Kantfleren 

ftulde Stallarerne indtage; de havde, beder det, efter Lov og gammel 

Skik al den Net fom Lendevrmændene; Lendermånd og Stallarere opføres 
øogfaa i Den ældre Gulatbingslov med een Net, nemlig 6 Mør, medens 
Jarlen og Biffop tager 12, Haulden tre. Derfor regnedes Stallarerne 

ogſaa efter 1277 blandt Rigets VBaroner, ligeſom vi i Compofitio- 

nen fee begge GStallarer, Audun Hugleifsføn og Vigleif Audunsføn, 

nævnte blandt disfe. Stallarernes Forretning var, fom det tidligere 
(I. S. 992) er omtalt, fornemmelig at tale paa Kongens Vegne paa 

1) Dipl. Norv. I, No. 43 jvfr. oyf. S. 48. 
2) Isl. Annaler, ved 1271. 
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Thing og ved Hivdftevner, famt andre Anliggender, ligefom ban og ftulde føre 
Ordet for Hivdmændene, og være tilftede paa Hirdftevner for at megle - 

Forlig mellem de haandgangne Mænd, og endelig paa Kongens Nejfer 
have Tilſyn med at Nideffydfen fom ordentlig tilftede og fliftedes file 

børligt: - Dette var maaffee hans oprindelige Forretning, da Navnet 

aabenbart er dannet af Ordet ,Stald”, og derfor nærmeft betegner 

, Staldmefter*; Det er altfaa den famme Forretning, ſom i Middelalde- 

rens Latin faldes Comes Stabuli, (eq. Staldgreve), i Franſk connétable, 

i Tydſk derimod Marffalf, (Mariscalcus), paa Danſk og Svenft fammen- 

draget til „Marſk“ 1). Stallarernes Løn var ifølge Kong Maqnus Net 

terbod 15 Mkr. aarligt i rede Penge faatel fom to Klædninger med 
graa Pelsverk til Juul, naar de ellers iffe havde Svfler. Stallaren 
udnævntes ligeledes af Kongen naar Denne havde fat fig til Bords, og 

blev af to GStutilfveiner ledet ben til Kongen, fom rakte Haanden og 

førte bam til Stallare-Stolen. Å 
Merfesmanden indtog den næfte Rang efter Stallaren, og fit af 

Kong Magnus Lendermands Net (altfan Rang) og Veitfle (15 Mir.),. 

men havde tidligere fun 10 Mkr. Veitſle og fynes beller ikke at have 

været Lendermændene fideordnet. Hans Forretning var, fom Navnet 

antbder, at bære Kongens Merfe (Banner) baade i Fred og Ufred, 

figefom ban og føulde være tilftede paa alle Hirdftevner og biſtaa Stal- 

faren i at bilægge de Stridigheder, der funde opfømme mellem de baand- 

gangne Mænd indbyrdes. J Negelen fynes der fun at have været sen 

Merfesmand ad Gangen; fenere omtales der to famtidigt, men Dette har 

fun været et Undtagelfes-Iilfælde *).  Merfe8manden udnævntes paa den 
Maade, at Kongen ved en Hirdftevne lod en af Stallarerne forkynde 

Udnævnelfen, bvorefter Kongen felv overfeverede ham Merket, bundet til 

GStangen, og rafte ham Haanden til Kv83). 

Næft efter Merfesmanden fulgte Skutilſveinerne, eller, fom de 

efter 1277 taldtes, Ridderne. Ingen Fjenefte”, heder det, ,i hele 
Kongens Hird er hæerligere og fagrere endt deres, for den der med 
Sømmelighed, Omhyggelighed og Opmerkſomhed vil rygte den; ofte og 

- ideligen bør de, naar de ville fortjene at kaldes bhøviffe og „kurteiſe“ 

1  Marffalf” fommer af Mar" d. e. Heft og Stalk d. å Fjener. » Sonnez 

fable” og  Marffalt” (Maréchal) fom i Franff og Engelſt til at betegne N 

tvende forffjellige Embedet, dog af famme Slags, faaledes at Marffalfen fun 

var Gonnetablen underordnet. Med begge Embeder forenedes em høj Kriga- 
befaling; Gonnetablen blev endog vverfte Befalingsmand over Hæren. Den 

famme Gtilling indtog , Marffen” i Danmark og Sverige. 

2) J Retterboden af 1302 omtales to Merfesmænd, dog rigtignof efter hvad 
det lader, fom en ertraordinær Foraniftaltning. Norges gl. Love MI. S. 174. 

3) Hirdffraa, Cap. 23, 50, jvfr. ovf. II. S. 992. - 
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(courtois) at bange over og tænke fig om paa bvad Maade De bedſt 

funne indrette befe fin Opforſel, faaledes at de bande funne bede og være 

ærbare og fædelige Mænd; for den, der ikke vil tage vare paa lig felv, 

ev Det bedre at fraa i en lavere Rang, bvor man iffe fægger videre 

Merfe til ham, end at føge at fomme i en Hædersplads, bvor alle fiden 

fpotte og udfee han; men lyffelig er den, der ved gode Fing arbejder 

fig frem til We, og ſiden godt fan bevare det Navn, ban har vundet, 

og med Huldffab tjene fin Herre".  Stutilfveinernes fornemfte Pligt, naar 

De vare ved Hoffet, var at holde Vagt umiddelbart hos Kongen felv to 
og fo ugeviis, - faavel fom at tilfige Lendermændene og Stallarerne paa 

Højtidsdagene, naar de fkulde bolde Fylgd“ med Kongen, famt forøv- 

rigt at have Overopfigt med Fordelingen af Hirdmændenes Vagthold. 

Derfor regnedes Stutilfveinerne ogſaa, frjønt de iffe havde Lendermands- 

Net, dog med Lendermændene, Stallarerne og Merfesmanden til det 
højere Hofperfonale eller de faafaldte Hirdſtjorer (Hirdftyrere). - Maa- 

den, bvorpaa Kongen ifølge Hirdftraa udnævnte en Stutilfvein, var den, 

at ban efter Faflet overfeverede ham et tomt Kar med Laaq, og rakte 
ham Haanden til Kvs. Dette vifer, bvad ogſaa Mavnet lægger for 

Dagen, at Stutilfvetnens Forretning oprindelig fun var den perfonlige Op— 

vartning ved Faflet, og iffe havde noget af den frigerffe Charafteer, 

ſom Niddernavnet antyder '). + Men der-er et Sporgsmaal, om ikke fenere, 

med det forandrede Navn, ogfaa en førandret Udnævnelfesmaade, mere i Lig- 

hed med hvad der udenlands var brugeligt, nemlig Ridderflaget, fandt Sted *). 

Blandt Skutilfveinernes Tal udvalgte Kongen tvende til Drottfete 
og Sfjenfer, bvilfe ſkulde bave at paafeé, at. Maden og Driften fom 
otdentfigt paa Kongens Bord, og at Opvartningen ved Bordet gif or: - 
dentligt til. — Drottfeten var altfan ifølge Hirdfftraa endnu fun Skutil— 

fvein og iffe Den bøje Hof-Embedsmand, fom ban * ble og tildeels 

allerede var i andre Lande 3). 

Efter at bave omtalt de her nævnte bøjere Hofembedåmænd qaar 

Hirdffraaen i fin anden Deel oter til at bebandle de egentlige Hird- 
mænd$ Vligter, idet den førft forudftiffer en-Deel almindelige Forftrif- 

1) Ordet er nemlig dannet af skutill, Fad, Præfenteerbaffe, det tydſte Schüſſel. 

2) Hirdffraa Gay. 24, 25, 51. 

3) Hirdffraa Cap. 26. „Drottſete“ betegner egentlig „den fom friffer Drott", 

d. e. Kongens hele Følge, (Angl. dryht, Tydff trucht) til Sade, altfaa 

„Ceremonimeſter“; hans Sysſel var og andenfteds nærmeft en Hofmarfdjals, 

indtil Embedet blev et Rigsembede, og fædvanligt forbundet med- dømmende 

Myndighed. I Tydff er „Truchſeß“ det famme Ord; paa Danff fammendra- 

ges bet til , Droft”. I Middelalderens Latin faldtes Embedet deels Dapifer, 
(d. e. Mav-JIndbærer), deels Senescallus, (Siniffalf) ligefom —— kald⸗ 

tes en Scanchio Efranſt échanson). 
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ter om GSædelighed og god Opførfel, fom man næften ſkulde antage 

flydte af den famme Pen fom Kongefpejket, og derfor upaatvivleligt Hører 

til den oprindelige Deck af Hirdføraaen, fra Sverve$ Tid. Med Henfon 

til Optagelfen i Hirden er: her Den merkelige, og fom man af mange Be 

retninger i Sagaerne feer; aldgamle Regel, at om end Kongen forelø- 
bigt har givet den, der anholdt derom, fit Samtykke, føulde dog, gjennem 

en af Stallarerne eller Merfesmanden, de tilftedeværende Hirdmænd tile 

ſporges, hvorvidt nogen maatte have noget at indvende mod Optagelfen, 

før bvilfen Indvending der da ſkulde anføres Grunde, og disſes Gyl- 

Dighed føulde underkaftes en formelig NRanfagelfe. Kongen var viſtnok 

iffe forpligtet til at vette fig efter Hirdmændenes Bilje i dette Stvykke, 

men Det er Dog fart, at naar de alle, eller de flefte af Dem, vare enige 

om at frabede fig Den Foreflaaedes Optagelfe, maatte denne Opinions— 
ytring udøve en ſtor JIndfiydelfe, og næften tvinge Kongen til at 

fade Sagen fare. - Udnævneljen til Hivdmand flete paa den Maade, at 

Kongen, paa den Tid, han ej fad tilbords, ſkulde have et Sverd, belft 

fit Kroningsfverd, liggende over fine Knæ og holde i Feftet, bvorefter 

den vordende Hirdmand fnælende ſkulde tage under Feftet med fin højre 

Haand og fysfe Kongen paa Haanden; derefter flulde han ftaa op, og 

berørende en Bog (Euangeliebog), fom Kongen ſkulde have ved Haanden 

og vælfe ham, fverge følgende Ed: , Dertil Iægger jeg Haand paa den 

hellige Bog, og det flyder jeg til Gud, at jeg ſkal være min Herre 

(N. N.) Norges Konge huld og tro, aabenbarligen og lønligen, følge 
ſkal jeg ham inden- og udenlands, og aldrig føilles fra ham uden hans 

Tilladelſe eller i furdftændigt Nodsfald; holde flak jeg de Gder, fom han - 
har tilfvoret alt Landets Folk, efter det Vid, Gud under mig; fan være 

mig Gud buld ſom jeg figer fandt, gram om jeg yver”. Derpaa flulde 

han atter falde paa Knæ for Kongen og lægge begge fine Hænder ſam— 

men, meden8 Kongen fagde fine Hænder udenom hans, hvorefter Kongen 
ftulde fysfe bam. Siden frulde han ligeledes hilfes af Lendermændene 

og De øvrige Hirdmænd ved Kys '). Saaledes var Hirdmanden virkelig 

Sverdtager, og hans Hverv at bære Sverd og med VBaaben værne om 

Kongens Perfon derved antydet. Hirdmandenes Hovedpligter, naar de 

ophofdt fig ved Hoffet, var at holde Fylgd, fom det faldtes, nemlig at 

gjøre Bagttjenefte i Gaarden, og fedfage Kongen paa hans VBandringer. 

De flefte Hirdmænd vare vel ellers de, fom Kongefpejlet Fader De „ikke 

bordfafte”, der havde Orlov og fad bjemme paa Deres Gaarde; det for- 

førftaar fig, at de der ej alene man have nydt en qvalificeret Unfeelfe 

(bvilfet endog fremgaar deraf, at det udtrykkeligt paalægges dem at være 

1) Hirdffraa, Gap. 34. 
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ſtikkelige mod deres Granner, altſaa ikke utilbørligt benytte fig af deres 

Overvegt), men det maa ogfaa have været anfeet fom en nødvendig Følge 

af deres Forhold til Kongen, og af deres Stilling førøvrigt, da de, fom det 

ſiges udtrykkeligt i, Konqefpejlet”, og fom vi allerede ovenfor vftere have 

paapeget, bare forpligtede til at fraa Kongen8 Embedsmaænd, fornemmelig 

Sysfelmanden, bi i Udøvelfen af Deres Forretninger, eller overhoved at 

pære et Slags Styreffesmænd (stjörnarmenn) 1). Det er kart, at den 
nøjere betegnede og udvidede Embedsvirkfomhed, Der i den fenere Tid, 

førnemmelig ved Artiklerne af 1273, var anviift Sysfelmændene, tildeeld 

maa bave givet biin ubeftemte Myndighed for Hirdmændene nogen Jnd- 
føræntning, thi ellers maatte de endog pan en utilbørlig Maade funne gride ind 

i hans Forretninger; s men Forpligtelfen til at ftaa bam bi, naar ban 

Dertil opfordrede dem, feer man dog altid har været Der, og Deres 

Myndighed og Unfeelfe blev fnarere ftørre end mindre *).  Hertil bidrog 

ogſaa deres Net til at holde hver tvende Huuskarle, bvilfet den ofte 

omtalte: Ledingsfribed vifer at de maa bave haft. I Tilfalde af fiendt- 

figt Oterfald i den Egn, hvor en Hirdmand boede, flulde han førar ind- 

finde fig enten hos Kongen felv eller bos GSysfelmanden, og tilbyde fin 

Fjenefte 3): Ligeledes flulde de haandgangne Mænd og Veitflemændene 
hjelpe Sysfelmanden med Efterfynet af Baaben paa de almindelige Vaa- 

bentbing 2). Det faldt ogfaa af fig felv, og er derfor ikke udtrykkeligt 
paabudet, men fee ligeledes af Kongefpejlet at have været det fæd- 

vanlige 5), at ved virkeligt Udbud valgtes Skibsſtyrerne af Hirdmæn- 
denes Tal, og beraf maatte Det igjen blive Regelen, at Den for— 

nemfte eller maaffee enefte Hivdmand, der boede i en Skibrede, betragte- 

deg fom faft Stibsftyrer, havde ftadigt Opfyn med Stibet, og foreſtod 

Udruftningen, naar det føulde behøves. Der manglede faaledes egentlig 

fun, at denne Styremandsværdighed ſkulde være arvelig, til at de norſke 

Hirdmænds Stilling omtrent vilde være fom de danffe faafaldte Herre- 

mændå (d. e. Hivdmænds), 9) eller med andre Ord, at de dannede en ar— 

) See ovenfor I. S. 992 jvfr. Kongefvejlet, Gap. 28; her faar man egentlig 

bedre Begreb om Hirdmændenes virkelige Stilling og Betydning i Samfun- 

det, end af Hirdffraaen. 

?) Merfeligt nof, tales der iffe om den færegne Huuskarlsgjeld, (1 MF. Gulv), 
fom Kongen ved Siden af vet almindelige Thegngilde frulde tage for en 
Huuskarls, altſaa ogſaa for en Hirdmands Drab, ifølge det udtrykkelige Udſagn 

i Kongeſpejlet, ſ. o. I. S. 993. Denne Bod er dog visſelig vedbleven. 

3) Hirdffr. Gap. 37. 

4) andaloy, II. 12. 

5) Kongefpejlet S. 61, 62. 

6) De danſke faafaldte , Herremænd” havde allerede paa denne Tid forlængit, 
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velig Adelftand; eller i det mindfte Spiren dertil, ifær med den Skatte⸗ 
frihed, de nu dertil havde evhvervet, og Da det, fom vi aksvede have 

omtalt, var Skik og Brug og næften faldt af fig felv; at Hirdmands— 
værdigheden holdt fig i YEtten, naar ikke færegne Grunde vare til Hine 

Der derfor, faa indfees det let, at Fovffjelfen endog var ringere end * 

ſtrengt taget efter Loven ſkulde antage. J 
Om Gieſternes og Kjerteſveinernes Forretninger er vi —* 

førtalt ). - Bed em Gieſts Optagelſe ſkulde ligeledes hans vordende 

Kammerater  tilfpørges, om de havde noget derimod at erindre, og 

Gjeften ftulde, ligeſom Hirdmanden, 'ereere8 ved: at berøre Kongens 

Sverd, fun paa en noget anden Maade end Hirdmanden, og derefter 

fysfe Kongens Haand famt fverge Eed ganſke efter famme Formular 
fom. Hirdmanden. Om Gjefterne heder det” udtryffeligt, at hvor de 

vare i Bygderne, ffulde de ftan Lendermændene og Svsfelmændene bi i 

alle føngelige Sager, naar de derom anmodedeg. — Det famme maa da 

end mere bave bæret Hirdmændenes Pligt. - Bed Hoffet ſkulde de deel— 

tage med Hirdmændene i Bagtholdet; men deres fornemſte Hverb var 

Dog, fom vi bave feet, at fare i Kongens GSendeferder og udføre de 

ofte farlige Erender: han gav Dem, Hvorved det da fom an paa at vife 

nærnteft til Grftatning for den befoftelige Rostjenefte, været fritagne for de 

almindelige Gfatter, nemlig Leding, Stød, (Krigsftyr) og Inne: (Arbejde til 

Landeværn, Borge, Vejen. f. ».), altfaa fra de famme Byrder, der paahvilede de 

norffe Bønder; thi Leding og Stod fvarer nærmet til Leding og VBisøre, og 

Forpligtelfen til at gjøre Arbejde ved Borgene have vi af Beretningen om 

Sverresborgens Ødelmggelfe og Gjenopbyggelfe i Bergen feet var iffe ganſte 

ufjendt i Norge, om den send ikke omtales i Loven, og egentlig var ophævet 

efter Sven Ulfivesføns Tid: Vejarbede var dog i det mindfte-en almindelig 
Foryligtelfelfe for Bynderne. J dette Stykke frode ſaaledes Hirdmandene i 

Norge ganſke paa ſamme Fod, ſom hine, undtagen at Sfattefriheden indffrær- 

fede fig til et beftemt Marimum, itfe, fom i Danmarf, overførtes paa alt bet 

Gods de „orkede at fjøbe". Til vore Sfibreder fvarede ganffe de Danffe Ski— 

pan eller Sfipen; til Styremændenes Embeder den i Danmarf faafaldte 

Styreshavne, men Styreshavnen var der arvelig. (Se jydffe Lov Gar. HL. 

15). Det ev altfaa, fom ovenfor bemerfet, paa det nærmefte fun Arve 

figheden, hvori ben norffe Hirdmands Etilling, naar han tillige var Sty— 
remand, abffilte fig fra den Danffes. Allerede heraf feer man, at Jydffe Lovs 

GSfrivemaade , Hærmand”, og Det fenere „Herremand“ maa være en nyere 

Forvanfining af pHirdmand”, der ogſaa hos os fadvanlig maa have været 

ubtalt , Hermand”; fige fom da og bet faafaldte , Herredag" er em Forvanft- 

ning af Hird-Dag, >. e. Hirdftevne, hvor det tydſte , Lag”, Dag“ ſom 

det å den ſenere Middelalder blev brugligt i Danmark, er fat i Stedet for 
Møde", Stevne" (faa og „Rigsdag“ f. Rigsmøde"). En anden Sag er 

at Benævnelfen ,Herremand”, der og fiden blev almindelig i di ubdmerfet 
godt betegner Hirdmandens Stilling i å DK på ( 

1) Se ovf. II. S. 440, 992, 
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den ftørft mulige Klogffab og Conduite: Gjeſterne bavde, ſom det lige 

ledes ved flere Lejligbeder ev nævnt, Deres eget Sfib med egen Høve 
ding. - Om Kjertefveinerne, beder det, at det var en gammel Skit 
inden Hirden, at Kongen dertil valgte pasfende Mænd af god VEI, 

hvorfor der ved Deres Optagelfe fornemmelig ſkulde anftilles Underføgelfe 

om deres tt og Opførfel. „De kaldes Kjertefveiner”, heder det ende 

videre, , fordi deres egentlige Forretning er at Holde Kjerter for Kongen 
eller andre Høvdinger om Julen og for Reften naar Kongen derom 

fader. Dem tilfige; De ere og pligtige at udføre al den Fjenefte fom 

Kongen lader fordre af dem, fig til Lettelfe og UEre, og De frulle fore 

nemmelig læagge Vind paa, at være aarvaagne og lette til alle nyttige 

Jing og bøvifte Hirdfæder, Da de ofteft udvælges til deres Fjenefte i 
Den unge Alder". De vare faaledes ganſke hvad-man ved andre Hofer 

faldte Pager 2); men de flulde og, fom det forjtaar fig, ped Hoffet lære 

Vaabenferd og forberede fig til at indtræde i Hirdmændenes Fal; dere - 

for ffulde de Deeltage i Vagtboldet med Hivdmændene og Gjefterne, de 

ffulde ledfage Kongen paa bans Rejfer, og have et eget Stiv, ligefom 

Gjefterne; vi bave Derfor og i Det foregaaende oftere feet Exempler paa, 

at Kjertefveinerne bave Deeltaget i Slag, og fæmpet tappert. Kjertefvei- 

nen beſkikkedes faaledes, at ban, naar Bordene vare afdakkede og Kon- 

gen fog Vaffevand, vopftilledes foran Bordet, hvorpaa Kongen vakte 

ham Haanden over Bordet til Kys; ban ſkulde da tilfige Kongen fin 

Iroffab, hemmeligt og mabenbare, uden dog at aflægge nogen Eed; der- 

pan føulde ban bøje Hovedet, og Kongen fafte Lykken af Haandflædet 

om bans Hals, endelig ffulde ban med Dvottfeten holde Vaffevandsfadet 

før Kongen, og fiden ſkulde han, eller de pvrige, om det var flere, 

bære Fadet, Haandilædet og det øvrige Bordtøj bort. ,, Derfor”, ftaar 

Det i Hirdſkraa, „ere Kjertefveinerne jujt iffe Kongens Sverdtagere, 

men alligevel ham baandgangne, og deres -aflagte Løfte er lige faa 

bindende, fom om De havde fvoret Eed par Bogen" *). . 

Hivdffraaen indeholder nøjagtige Beftemmelfer for de Vaaben, fom 

de baandgangne Mænd, hver efter fin Klasfe, flulde have. „Alle de 

gamle Lovbøger”, beder det, „forpligter allerede hver Bonde, efter fin 

Stilling, at have visfe VBaaben, ja endog Frællene; om det behøves, 
og Dog have nu alle flere end Det oprindelig var beftemt, efter de bedfte 

Mænds Raad; og da nu Kongen og bans bhaandgangne Mænd bør 
være foran for alt Landets Folt i Anfeelfe, er det og billigt at dei 

dette Stykke ligeledes udmerfe fig fremfor de øvrige”. Skutilſpeinerne 

1) Dette er ogſaa vaapeget ovenfor IL. S. 440. 

2) Hirdffraa Cap. 47. 
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ftulde faalede8 have fuldt Harniſk, beftaaende ef Spaldiner 1) eller Vaa- 

bentrøje, Brynkolle 2) og Brynje med Brynhofer og VBrynhandfter, 

Hjelm eller Staalhue, Sverd, Spyd, et ſterkt Skjold, vg en Pareer— 
plade, helſt ogſaa en Butlare 3), ſamt enten Haandbue eller Laasbue. 
Hirdmændene føulde have Vaabentrøje, og uden om den Panfer eller 
Brynje, GStaalbue, Sverd, Skjold, Spyd, Buflare og Haandbue med 

tre Tylfter Brodde. Gjeſterne og Kjertefveinerne feulde have en flerk 

VBaabentrøje, Staalhue, Skjold, Sverd, Spyd og Haandbue med to 

Iylfter Brodde.  Lendermændene og Sysfelmændene ſkulde bave endnu 

flere Baaben i Forhold til deres ftørre Anfeelfe. Man feer heraf, at 

man ved Gkutilfveinerne8, nu Niddernes, Bevæbning har haft Kamp til 

Heft for Øje, tbi dertil maatte ifær Brynhoſerne behøves: deres hele 

Ruftning blev vel tung til Fodkamp. Saaledes lagde den aabenbart 

an paa, at Nidderens Udruftning nu virkelig ſkulde fvare til Navnet. 

For at underføge, om enhver havde de reglementerede VBaaben, ſtulde 

Kongen bver Juul holde Baabenthbing og Monſtring, og nøje fade optegne 

hvo der da manglede noget af disfe Stykter. 

Om Hirdffraaens Regler for Byttet8 Deling, fom tvdeligt nok vi- 

fer fig at være fra Kong Sverres Tid, ev der forhen talt. - Hertil hører 
ogſaa den Beftemmelfe, - der fige8 at være lovet Gud baade af Kongen 

og bele hans Følge, at iagttage Kirfez og Kvinde-Fred. Dette var 

viftnot blandt de Megler, Sverre tidligt fit indført blandt Birkebeinerne 

før at forvandle dem til en haderlig Krigerffare fra at være en Hild 

Røverhob. De baandgangne Mænd tilboldtes at overholde godt Kamme— 

vatffab med binanden, Hver å fin Klasfe, og indbyrdeg at bjelpe binan= 

Den af Nød og Trangſel. Den, fom f. Er. itte vilde bjelpe fin Kamme— 

vat fra Stibbrud eller i farlige Fjelde, eller bvor han var befat af Fien- 

der, ſkulde være udftødt af Hirden, hvis Kongen ej benaadede ham. Om 

en baandgangen Mand blev hærtagen og ført til et fremmed Land, og 

hans Kammerat føm Did, da ſkulde denne udløfe ham, for faa vidt Hans 

Penge ſtrak til, imod at faa det Udlagte erftattet naar han tom hjem, 

og bar Den andens Gods iffe tiljtrætteligt, ffulde Kongen og de øvrige 
Kammerater tilffyde det manglende. —Derfom nogen af dem blev fattig 

og bjelpeløs, enten  formedelft De eller Sygdom, ſkulde Kongen og 

hans Kammerater forhjelpe ham til Forførgelfe i Klofter, faaledes at 

Kongen udredede det halve af JIndffudsfummen (proventa),' Kammeraterne 

1) Spaldiner, det middefalver-latinffe Spaldinarium eller Spaldarium, of 
Spalda, Gfulber, franff épaule, hvoraf épauliére, 

2) De. e. Halsbedæfning (col) af Brynjevævning. 

3) Buklare, det franffe bouclier. 
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det halve. Ligeſaa ſkulde de følge Deres afdøde Kammeraters Liiq til 

Jorden. Det Klofter, hvortil affædige Hirdmænd ftulde forbjelpes, 

var, fom man maa antage, FIobanniter-Hofpitalet paa Barna (nu Vær- 

neffofter ved Moſs). Der ftaar nemlig i Hirdføraa, at det var Birke— 

beinernes gamle Sedbane og Løfte, at yde Tiende af fin Sold, baade 

Hirdmæn enes og Gjefternes; bvilket da ſkulde fliftes I tre Dele, een til 

Biftopperne, een til Prefterne, og een (den fom ellers gif til de Fattige) 

til Hofpitalet paa Varna. Siden heder det i Kong Maqnus's Netter- 

bøder eller Villæq til Hirdføraa, at de haandgangne Mænd efter Kongens 

Raad havde famtyft i at enbver Hirdmand ved fin Optaqgelfe i Hivden 

ffulde betale een Dre til Hirdmændene$ Provende til Sjælemesfer for 

afdøde Kammerater, og een Øre til fattige Kammerater, for af Denne 

Sum at forbjelpe dem til Klofter, ligeſom Gjefter og Kjertefveiner til hvert af 

disfe Øjemed en halv Øre. Her fan neppe noget andet Klofter end 

Hiint være meent. For Reſten vides Det ej, naar Varna Klofter eller 

Hofpital er blevet ftiftet; fun fones man af den Omftændigbed, at det 

fættes i Forbindelfe med Birfebeinernes ,gamle Skik og Løfte”, at 

maatte flutte, at Det ev ældre end Kong Magnus's Tid og maaffee alle 

rede ftiftet af VBirfebeinerne under Kong Sverre, efter Dennes Ønfte 

eller Befaling "). 

Til Slutning førordnes det i Hirdføraaen, at den bver Juul ſkal 

oplæfes fra Begyndelſen til Enden for De ved Kongens Hof forfamlede 

Hirdvmænd.  Uagtet den, fom fagt, indeholder flere faataldte Retterbøder, 

finder man dog intet deri om De nys ombhandlede Fribeder og Fitler, 

forundte De baandgangne Mænd, og Aarſagen til, at Der ikke er tilført 

noget Derom i yngre Ufftvifter, er viſtnok den, at fenere Beftemmelfer, 

førnemmelig Haafon Magqnusføns vigtige Netterbod af 1308, gjorde 

faa ftore Forandringer i bele Hirdvæfenet, at De iffe langer pasſede Dert. 

- Bi bave tilfældigviis ingen Afftrift af Hirdffraa ældre end 1308; om 

en faadan var til, vilde vi maaffee i den finde noget Derom. 

Søge vi nu t Korthed at fille os de Nettigheder, Fribeder og 

Udmertelfer for Øje, af bvilfe de baandgangne Mænd nu efter 1277 

vare å Befiddelfe, blive hine omtrent følgende. 
Baronerne vare Kongens fafte Raadgivere, havde en meget bøj 

Rang — næft Jarferne —, befad Forleninger af det fongelige Gods af 
indtil mindft 15 Mks. Landſkyld, og vare berettigede til at holde 40 

Huuskarle, medens De tillige ffulde frille fem fuldt udruftede Mænd til 
Hæren; for Disfe fem Mænd faavel fom fig felv, altfaa i alt 6 Nev, 

1) Hirdffraa Gap. 21, 53. Jvfr. Langes MN. Kloſtres Hiftorie” S. 462. 

Mund. Det norffe Folks Hiftorie. IV. 39 
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node de fandfynligviis Ledingsfrihed, eller Skattefrihed af deres Gaarde, og 

dette var vel tilſtrakkeligt til at frelfe ej alene deres Hovedgaarde, men 

ogſaa i det mindjte een af De Gaarde, de befad i Byerne. I Krigen 

pare De De bøjefte Befalingsmænd '); i Fred var Ddet fornemmelig dem, 

Der raadfloge og ftemte paa Høvdingemøderne; De Dannede voverhoved 

det højere Ariftofrati, og om Disfe Forhold havde vedblevet, og Baro— 

nerne, Hvad Enden vel tilfidft vilde have været, havde fanet det gjort til 

Regel, at Deres Værdighed ftulde være arvelig, Da vilde de fuldfømmen 

have indtaget den famme Stilling fom Jarlerne og VBaronerne i Eng— 
fand, og ved Høvdingemøderne dannet et eget Kammer, der ganſke fva- 

rede til Lordernes Huus eller Overbufet i England. — Til Baronernes 

Klasfe hørte ogfaa, fom vi bave feet, De bøjere Hof-Embedsmænd, 

Kantjfleren, Stallarerne og Merfesmanden. 

GStutilfveinerne, eller, fom De nu faldtes, Ridderne, hørte ogfaa 

til Herreftanden; De udøtede en højere Myndighed ved Hoffet, og be- 

flædte vel ogſaa bøjere Commando-Pofter i Krigen *), vare ledingsfrie 

for tre Nev, det vil fige for fig felv og fo Mand, og bvis man, faa 

fedes fom Det nys er antydet, gaar ud fra, at denne Ledingsfribed rettede 

fig efter det Antal Krigsfolf, enbver Veitflemand ifølge Beftemmelferne 

af 1273 ffulde bofde, nemlig fem Mand af hver 15 Mks., altfaa 1 

Mand af bver tre Mks. Veitfle, maa man faaledes flutte, at Ridderne 

i Regelen have baft fer Mks. Veitfle. Thi naar der, fom man allerede 

af Udtrykkene i biin Beftemmelfe feer, og hvad ogfan Kongefpejlet ude 

trytteligt beretter, har været ringere Veitflemænd foruden Lendermæne 

dene, ev det vel at formøde, at bermed førnemmelig menes Skutilfveinerne, 

der i Rang ftode dem nærmeft. Denne Ledingsfribed Ddeelte de ogſaa 

med Hirdmændene, fom det ovenfor ev viift, og Det var maaſkee Derfor 

faafedes Regelen, at NMiddere og Hirdmænd ſkulde have 6 Mis. 

Neitfle.  Kongefpejlet taler om, at Der af De „ikke bordfafte” Huus 

farfe (baandgangne Mænd) vare nogle fom havde 13, nogle 2, nogle 

3 Mts. Veitfle, nogle mere; til denne fidfte Klasje (dem der havde 

mere end 3 Mks. Veitfle) have da ventelig Stutilfveinerne og Hirdmæne 

dene hørt. Ved Rigs- eller Høvdingemøderne fynes Nidderné ikke at 

pave været felvffrevne Deeltagere, uden for faa vidt fom de vare Sys— 

felmænd, og de hørte i det mindfte ikke til de verdslige Herrer, der be- 

feglede de paa Møderne udftedte Utter. Dette vifer, at uagtet De reg— 

1) Vi fee dem faaledes altid fom Førere af virkelige Langffibe, ej engang af 

Ledingsſtibe. 

2) Gfutilfveinerne og Hirdmændene have vel ifær været Vefalingsmænd paa 

Ledingsſtibene, famt til Lands ,Eveitarhøvdinger". 
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nedeg til Hirdftjorernes Fal, bave Lendermændene Dog været betragtede 

fom dannende en bøjt over Dem ftaaende Klasje, aldeles med famme For— 

ffjel, fom der i England fandt Sted mellem Baronerne og Nidderne, og 

bvis Norges fratsretlige Forhold havde vedblevet at uddanne fig i den 

nys antydede Metning, vilde faaledes Ridderne rimeligviis have fommet 

til at Danne et Underbuus, Der ogfaa heri vide ligne det engelfke, at 

De, formedelſt deres ſtorre Antal, ikke alle vilde funne have modt frem, 

men maattet ſende Repraſentanter. 

Hirdmændenes Stilling var, fom det nu ev viiſt, i Det hele taget 

temmelig liig Riddernes, uagtet de ej, fom Disfe, børte til Herreftanden; 

men alene af Den Omftændighed, at de havde Ledingsfribed for det famme 

Antal Perfoner, og Derfor vel ogfaa de famme Forleninger, fees Det th— 

Deligt, at de Dog i Det væfentlige betragtedes fom hørende til den famme 

Klasſe. - Hermed ftaar det Da viftnok ogſaa i Sammenbæng, at Hird- 

mændene nu, fom oven omtalt, i latinffe Breve begyndte at faldes 

armigeri, i norffe ,aa Vaaben“; Hirdmandsværdigheden var nu det 

førfte Trin til Nidderværdigbeden, og enbver Hirdmand anfanes vel 

endog berettiget til, efter en vis Fjenejtetid at ftige op til Riddervær- 

Digbeden, naar han for Neften felv ønffede den, hyvilket ikke altid var 

Jilfældet. De Syſler, der ej foreftodes af Lendermænd, befattes vel i 

Regelen fun med Riddere eller Hirdmænd. Det var neppe nogenfinde 

Jiffældet, og fired vel endog ganfée mod VBedtægten, at en Gjejt 

ftulde funne blive Sysfelmand. J denne Egenſkab bavde Nivdderne 

og $Hivdmændene Adgang til Høvdingemøderne; ellers iffe. Vi bare 

allerede feet mange Grempler paa, at Hirdmændene vare De egentlige 

- Sveitarbøvdinger" eller Officerer, ligeføm Det ogſaa nvs er omtalt, 

at man af dem (faavel fom Nidderne) fortrinsviis, eller vel endog ude- 

. fuffende, maa bave valgt Styremændene for Ledingsffibene, famt at det 

deraf, fom af Deres hele øvrige Stilling, vimeligviis fulgte, at De havde 

ftadigt Tilſyn med disfe Skibe og den hele Udruftning i Deres Hjembygd. 

Da det nu derbos var Styremændenes Pligt at udførive Mandjfabet i 

Ledingstilfælde, udøvede de allerede derved en betydelig Myndighed; deres 

Net eller Pligt — hvorledes man vil tage Det — til at ſtaa Sysſel— 

mændene bi førøgede denne Myndighed end mere, og faaledes vare De I 
Ordets egentlige Forftand , Herremænd”, ligefom Herremændene i Dan- 

marf. Deres perfonlige Stilling var ganffe fom disfes, og Da Slag— 
ternes Anfeelfe og conventionelle Stilling var arvelig, faa længe de befad 

Gjendomme til at holde den vedlige, fan man næften endog fige, at de 

Hirdmænds Nettigheder allerede vare arvelige, Der hørte til De ældre, 

bøjt anſeede Slagter. 

Gjefterne ſtode i Ledingsfrihed ved Siden af Kjerteſpeinerne, men 
39* 
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hørte dog aabenbart til en anden Klasfe end disfe. Saa vidt man fan 
ftjønne, vare Gjefterne at betvagte fom vingere Officierer, der vel endog 

overboved, paa Grund af de mere underordnede, ofte odioſe, Eren— 

Der, De havde at udrette, og bvormed de Fornemmere ej vilde befatte 

fig "), toges fra De mindre anfeede Slægter, eller fra de lavere Klasſer; 

det ſynes ikke at have været Regelen, at en Gjeſt ſkulde avancere til 

Hirdmand, medens vi Derimod finde, at De, hvis Byrd og Stilling be— 

rettigede dem dertil, firar bleve Hirdmænd, uden at have gjennemganet 

Gjefte-Klasjen. Derfor feer man Gjefterne heller ifte i Leding fom egne 

Sveitarhøvdinger, men Derimod famlede paa eet Skib under Unførfel af 

en Hirdmand. Med Kjertefveinerne var vel dette ogſaa Jilfældet, men 

Aarfagen hertil var nærmeft den, at de vare faa unge; Der fordredes ude 

trytfeligt med Henfyn til dem, at de ſkulde vælges af de fornemfte YEt- 

ter, og faaledes maa det endog have været Negelen, at de, naar De vp- 

naaede Den behørige Alder, bleve Hirdmænd: ja mange af dem fprang 

vel endog baade Hirdmands- og Nidder- VBærdigheden ganſke forbi, og 

bleve ftrar Lendermænd, naar De f. Er. vare Sønner af Lendermænd, 

og Deres Fædre døde, førend de endnu havde naaet Hivdmands-Værdig- 

heden. — Den Ledingsfribed, Kjertefveinerne nøde, fom derfor vel endog 

fornemmelig deres Fædre til Gode; „Gjeſterne“ derimod funde rimelig- 

piis blive graabærde og tilbringe hele deres Liv, uden at fomme i 

- nogen anden Stilling. Da en Gjejts Ledingsfribed belob fig til to Mev, 

altfaa eet for fig felv og eet for en Krigsmand, bliver det fandfvnligt, 

at Gieften ogſaa føulde holde en Krigsmand, og derfor havde 3 Mis. 

Beitfle. Om Gjefternes og Kjertefveinernes Deeltagelfe i Rigs- eller 

Høvdinge-Møderne fan der iffe bave været Fale. Selv i Jilfælde af 

at et Syftem, liigt det engelffe, havde uddannet fig i Norge, vilde vel 

De ej have funnet fomme i VBetragtning fom berettigede til at repræ- 

fenteres. Imidlertid maa Dog ogſaa Gjefterne, paa Grund af de Fri- 

tageffer og den Myndighed, Der var bleven Dem til Deel, have nydt An— 

feeffe i deres Hjembygd fremfor de øvrige Bønder, og været betvagtede 

fom Aviftofratiets yderſte Ende *). 

Af hvad Der ber ev fremjtillet, følger altfaa, at Ridderne og Hird- 

mændene maa antages at bave bidraget til den ved Uvtiflerne af 1273 

1) „De faldes , Gjefter”, hever det i Hirdff. Gap. 43, „fordi de ofte gjefte paa Steder, 

hvor man fun lidet taffer dem for deres Nærværelfe”. Ut udføre flige Eren- 

der, ifær hvor det gjaldt at dræbe eller tilfangetage Nogen, ofteft med Lift, 

maatte vel anfees under en Ridders eller Hirdmands Værvighed. 
2) Vi fee af Dipl Norv. II. No. 25, at Hertug Haafon i NAaret 1289 frjenfede 

fin „Gjeſt“ Vidar iffe ubetydelige Bygningstomter i Oslo (hvor den faafaldte 

Vidarsgaard opførtes); ligeledes af No. 27, at han i 1290 gav fin „Gjeſt“ Andres 
en Tomt øfter paa Lyfferne. Dette tyder bog paa en vis Anfeelfe hos Gjefterne. 
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oprettede fafte Hær bver med tre, og Gjefterne famt Kjertefveinerne hver 

med een Mand. Her vil det nu lettere forftaaes, bvad der ovenfor ev 

anført fom en af de  Retterbøder”, Kong Magnus tilftod Lendermæn- 

dene, „at ffjønt Svsfelmanden i Regelen har Magt (vald) over en Len- 

dermands Huuskarl, ffal ban ingen Nevninger bave over bam, uden dem 

Kongen felt paabyder, med mindre man i Haft maa gjøre Anftalter til 

Forfvar mod et pludfeligt Fiende-Anfald". Det er tvdefigt, at Denne 

Beftemmelfe paa Det nøjefte flutter fig til Urtiflerne af 1273. De 

Tropper, fom VBeitflemændene ftillede, ſtulde, fom man feer, i Regelen 

ftaa under Svsfelmandens VBefaling, og ſtilles fammen med Dem, ban 

felt føulde bolde; Dette blev faaledes Filfældet med Midderens eller Hivd- 

mandens tvende, og med Gjeftens eller Kjertefveinens ene Mand, medens 

Lendermanden beholdt fine fem Mand under fin egen Commando. Dette 

fan ogfaa let forflare8 med Henſyn til Lendermændenes Stilling for ob— 

rigt: De boldt nemlig felv en „Sveit“, Der, fom vi have feet, kunde 

udgjøre indtil 40 Huusfarle; dette Antal var faa ftort, at de fem, fom 

ffulde ftilles til Kongens Dispofition, godt fimde vedblive at være Deri- 

blandt, medens Dderimod bhine ringere Kongsmænds Gontingent var for 

ubetydelig til at Danne nogen færegen Commando. Aller mindft unde 

Der fer være Fale om Gjefterne og Kjertefveinerne, Der felv ſkulde ftaa 

under Commando. 

Af det Foregaaende vifer Det fig ogfan klart, hvor omfattende og 

betydningsfuld Sysfelmændenes Stilling nu var. De bavde i civil 

Henfeende den overſte Opfigt med Netsplejen, paatalte alle Sager, bæn- 

dede Dom, oppebare Bøderne paa Kongens Vegne, havde Filfyn med 

Kongens Gjendomme og Jndtægter for pvrigt, bortfæftede Gaardene, op- 

. pebare Landſkylden og holdt Bog derover, indfrævede Skutterne, vg ud- 

øvede den nødvendige Politimyndighed. Kort og godt, De repræfenterede 

i eet og alt Kongens Perfon og den fongelige Myndigbed. I militær 

Henfeende førgede De for Udførivningen i Krigstilfælde, holdt det før 

omtalte Antal Krigsfolk og havde naturligviis Tilſyn med, at de øvrige, 

fom Dertil vare forpligtede, vg bvis Contingenter frulde ftilles under 

dereg. Commando, gjorde fin Skyldighed; bvor der fandtes Borge eller 

Kongsgaarde af borgmæsfigt Udfeende vare De vel i Regelen ogfaa Be- 

falingsmænd paa Disfe. Det er tydeligt nok, at Sysfelmændene umuligt 

funde rakke at udføre alle deres Forretninger alene. De maatte for det 

førfte holde et Slags Contor, hvortil Klerfer eller Skrivere udførdredes; 

faadanne omtales vel iffe, men at De bave været holdte, fan man be- 

tragte fom faldende af ſig ſelb. Derhos maatte De og have Medhjelp 

eller underordnede Fuldmægtige til Udførelfen af De erecutive Forretnin- 

ger. GSaadanne Fuldmægtige fees De ogſaa allerede at have holdt, nemlig de 
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faataldte , Sysfelmændå-Lensmænd”, om bvilfe der i det følgende vil 

blive mere Fale, og fom i bine Tider viftnok mere fvarede til, bvad der 

ſiden efter faldtes og nu omftunder fades Fogeder, men hvis Benavnelſe 

dog endnu bar vedligeboldt fig, tildeels endog forbunden med famme 

Slags Forretninger, bos vøre nuværende Len$mænd. Det er befyn- 

Derligt nof, at Hirdffraaen intet nævner om den vigtige Febhirde- eller 

GStatmefter-VPoft, ſkjont denne allerede byppigt omtales i Gagaerne. 

Gndnu var maaftee Embedet ikke faft oprettet, og Den, der beførgede 

GSfatmefter-Hvervet, maaffee fnart en, fnart en anden Hofmand, der hørte til 

Kongens perfonlige Omgivelfer, og førte Kasfen med fig, naar ban ledfa- 

gede Kongen 1). Men paa den anden Side fynes Dog allerede den oven- 

for anførte Beftemmelfe om Ledingens Indbetaling til Funsberg for 

Vifen, at tyde hen paa, bvad Der fenere med Visbed vidDeS at have været 

Filffældet, at Der paa det fafte Tunsbergs Slot var en faft Fehirdſle 
(Hovedkasje) før Øftlandet, til bvilfen alle Kongens Indtægter Derfra 

indbetalte8, og bvorpaa en Deel af de forefaldende Udgifter anviftes til 

Udbetaling: ved denne Kasfe maatte Der da være en faft Febirde, vg 

Denne Febirde, naar ban var en verdslig Mand, var da viftnof tillige 

Befalingsmand over Slottet *). Da vi erfare, at Audun Heftaforn i 

Maret 1298 indebavde denne Poft, eller i alle Fad var Fehirde (he- 

saurarius) 3), og vi allerede i 1277 finde ham i Befiddelfe af Len i 

Vifen, ligger Den Slutning nær, at ban beflædte Embedet allerede da, 

og faaledes maaffee enten iffe [anger var Stallare, eller ved Siden af 

Stallare-Embedet ogfaa beførgede Febirde-Forretningerne, hvad der ogſaa 

meget godt funde lade fig gjøre. Men foruden Febdirdflen i Funsberg 

maa Der ogfaa bave været i Det mindjfte een for det Nordenfjeldffe, om 

iffe flere; og for faa vidt der fun var een, maa Den fremfor noget andet 

Sted have været i Bergen, bvor Kongen fel vfteft vefiderede, og hvor 

vi ogfaa allerede i 1316 finde omtalt iffe blot een, men tvende Febir- 

der 9), hvilket vifer, at dette endog maa have været en frørre og mere 

1) F. Gr. Fehirden Jon FIviffaven, der ledfagede Kongen fra Bergen til Thrond— 

hjem 1264, f. 0. S. 471. Tidligere var, fom vi have feet, (III. S. 872, IL. 

GS. 348) Grfebiffop Gvyftein Kong Inges „Capellan og Jehirde”. Som „Ca— 
pellan” udførte han viftnof ogfaa det da endnu iffe oprettede Kantſler-Embe— 

deg Functioner, og var altfaa Kantfler og Fehirde paa een Gang. 

2) Af Hertug Haafons Brev af 8 Sept. 1288 (Lub. Urfundenbudj No. 537) 

feer man tydeligt, at Udtællinger fandt Sted i Tunsberg eller anviftes paa 

Hovedfasfen der. 

3) Lappenbergs Gartorius II. S. 738. 

4) Dipl. Norv. I. No. 147. Der omtales ogfaa i flere em „Under-Fehirde“ i 

Bergen. 
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omfattende Febirdfle end den i Junsberg. Senere finde vi ogſaa Fe 

Hirdfler i Oslo og Nidaros '), men Det er meget muligt, at der i Førft- 

ningen fun var de tvende fafte Febirdfler, Bergens for det Mordenfjeldffe 

og Funsbergs for Det Søndenfjeldfte. 

J Forbindelfe med Svsfelmændene bør ogſaa Lagmændene i 

dDere8 nye, udvidDede Embedsvirffombed omtales. De vare nu, fom vi 

bave feet, iffe længere Voldgiftsmænd eller Netsconfulenter, beſkikkede 

for de ringere Klasfer, men fongelige Dommere, under bvilfe Enhver 

ftulde lyde i alle civile Sager, famt Beftyrere af Lagtbingene. De 

havde Derfor nu ogſaa betydelige Forleninger, lige faa ſtore fom Lender- 

mændene, og vare fom vetsfyndige felvffrevne til Høvdingemøderne. 

Man erfarer af flere Diplomer, at Laqmændene fenere havde i det mind- 

fte Ridderværdighed, og man maa vel derfor antage, at allerede paa Kong 

Magnus's Tid ingen blev udnævnt til Lagmand, uden i det mindfte at 

være Hirdniand. Under Kong Haafon Haafonsføns førfte Regjeringstid 

Dave vi feet, at Dagfinn Bonde baade var Gulatbings Lagmand, Befa- 

finggmand paa Bergens Borg, og Sysfelmand paa Hørdaland *). En 

faadan Forbindelfe af Embeder maa viftnof fenere, efter Lagmands-Gm- 

bedets nye Organifation, have været umulig.  WMan fan iffe antage, at 

Nogen paa een Gang baade var Lagmand og Svsfelmand, baade for- 

valtede den dømmende og udøvende Magt. Loven felv forudfætter disſes 

Adſkillelſe, og heller iffe have vi i Diplomer noget Grempel paa en faa- 

dan Combination. Som Veitflemænd og fongelige Dommere vare Lag- 

mændene højt agtede og børte nu aldeles beftemt til Ariſtokratiet. 

Den Omftændighed, at Hirdværdighederne nu faa at fige havde 

meft at betyde udenfør Hirden, ved den Fitel, Rang vg Mvyndighed de 

medførte, medens Hoffyflerne næften fun vare en Biting, maatte nødven- 

Digviis medføre, at Antallet paa Hirdmænd blev langt frørre end før, 

efterfom det vel næften anfaaes at falde af fig felv, at en førre Gods- 

ejer eller Medlem af en anfeet tt ſkulde i det mindfte have Hirdmands 

Nang; faaledes at vel endog mange venoncerede paa Veitfler, og enda 

paatoge fig de med Hirdmandsværdigheden førbundne Pligter, naar de fun 

fit Fitlen og de dermed forbundne Nettigheder. Men beraf maatte da 

ogſaa Følgen blive, at den gamle Bengvnelſe , Bonde" maatte blive 

fjeldnere, i det mindfte i det Daglige Liv, og tildels antage en anden 

Betydning. Paa Island vedblet den endnu uforandret, og Jslændin- 

1) Dipl. Norv. II. 265. 285, fra 1344 og 1347. 

2) Ge ovf. III. S.576. Det lod fig ogfaa godt gjøre for Sysfelmanden at ſtifte 

Net imellem de Ringere, faa længe dette iffe betragtedes fom noget egentligt 

Dommer-Embede. 
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gerne vedblepe ogſaa endnu en lang Iid at falde alle de norffe bofatte 

Mænd Bønder”, fom iffe bare Herrenavn, endog Hirdmændene; vg i 

Loven bibeholdtes ligeledes VBenævnelfen Bønder” om Landboerne i 

Almindelighed faavel fom om Huusejerne i Byer, men conventionelt ſy— 

nes Dog allerede det med Navnet førbundne Begreb at bave betegnet den 

menige Landbefolfning, tfær Lejlændingerne, faa meget mere fom Jorde 

godfet mere og mere fee8 at have famlet fig pan faa Hænder, til de rige 

og mægtige Etter, medens Mangden af Landsbefolkningen virkelig var 

Lejlændinger, der deels ftode under de mægtige Godsejere, deels under 

Kongen (paa Kronqgodferne), dels under Kirfen eller Gejftligheden. De 

ſtore Godsejere, Der tillige i Regelen enten vare Hirdmænd eller Riddere, 

og faaledes nøde betydelig Skattefrihed, funde derfor ogfaa bortbygge de 

Gaarde, for hvilfe De nøde Denne Fribed, mod ftørre Bygfel og Land- 

ſkyld end De ringere Selvejere, Der ingen faadan Fritaqgelfe havde; derved 

fif de naturligviis en uforboldsmæsfig ſtor pecuntær Overvegt over disfe, 

og bavde derved faa meget lettere for at fortrænge dem fra deres Gaarde, 

eller faa godt fom tvinge dem til at fælge disſe, naar de faa dem be- 

fejligt til Dermed at afrunde deres Befiddelfer. Sælgeren blev da fæd- 

vanligvis Lejlænding, ofte paa fin egen Gaard, og derved forsgedeg 

altid Lejfændingernes Antal, medens Kløften mellem de højere og ringere 

Bønder blev ftørre. Man fan vel endog antage, at Adgangen til at 
fomme ind i Hirden og erbverve De med Hirdmandsværdigheden forbundne 

Fordele var i Regelen aldeles ftængt for den ringere Bondes eller Lej- 

fændings Søn, og at dertil udfordredes en færegen Lykke, eller at man 

møjfonmefigt maatte bave tjent fig op fra de lavefte Grader. Det lige 

ger altfaa i Sagens Natur, at de fornemme Gaardejer-Wtter ligeſom 

havde faaet Eneret til Hirdmandsværdigheden, og Dette gjorde da faale- 

deg de dermed forbundne Rettigheder i Birfeltgheden arvelige, om de end 
itte ftrengt faget vare Det for Loven. Ulle disfe Forhold maa man ftille 

fig flart for Øje, for at forklare fig, hvorledes den nye Vingenes Or— 

den, fom Kong Magnus'8 Lovreformer deels indførte, deels nøjere 

udviflede, funde flaa Rødder.  VBondeftanden fom faadan havde allerede 

tabt Det mefte af fin politiffe Indfiydelfe, eller rettere, Det Clement, der* 

i ældre Tider vepræfenteredes af De mægtige Bønder med Lendermæn- 

dene i Spidfen, var nu at føge i Hirden eller overhoved blandt de fon- 

gelige Krigere. Men det var Norges Held, at det Grundlag, bvorpaa 

disſe politiffe Forandringer fom til at hvile, endnu havde faa meget til- 

bage af den gamle germaniffe Enkelthed, at Friheden felv ikke derved 

funde anfegtes i fin inderfte Rod. 
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58. Forholdene paa Island. Biſkop Urnes Virkſomhed.  Beftræbelfer for at 

indføre norff Lovgivning paa Øen, Stridigheder om Patronats-Retten. 

Under den foregagende Fremftilling af Kong Magnus's politiffe og 

fegislatoriffe Reformer i Norge bave vi allerede oftere haft Anledning 

til at berøre De famtidige Beftræbelfer i lignende Metning, fom foregit 

paa Island, og fom ber endog funde figes at være af faa meget ftørre 

Betydning, fom det gjaldt hverfen mere eller mindre end at ordne Is— 

fands bidtil fra Norges faa forffjellige Statsforfatning og Lovgivning 

ganſke efter norſt Mønfter, og Derved at gjøre Unionen fra en løs Per- 

fonal= Union til en faft Real-Union, bvorved Island blev en virkelig 

Deel af Norges Nige. Vi ville nu ber nærmere betragte Disfe merke 
lige Begivenbeder, idet vi begynde fra det Puntt, bvor vi tidligere af- 

brøde Beretningen om De islandffe Tildragelſer, nemlig med Den fuld— 

ftændige Anerfjendelfe af den norffe Konges Herredømme paa Øen !). 

Gisfur Thorvaldsføn bavde, fom Det ovenfor er berettet, været 

Jarl fiden 1258, men bans Magt var meget indførænfet, deels ved de 

øvrige mægtige Høvdinger, fornemmelig Dddeverjerne paa GSønder- 

fandet, Ravn Dddsføn paa Vefterlandet, og Orm Drmsføn paa 

Øfterlandet, deels ogfaa ved de Nordmænd, føm Kong Magnus af og 

til fendte ud til Øen, før at bave Opfigt med bam, og fom Da ej alene 

afgjorde mangt og meget uden bans Mellemkomſt, men endog føgte fin 

Støtte bos bans Modftandere, voverhoved tydeligt lagde for Dagen, at 

Kongen ingen Tillid havde til ham. De indre Forhold paa Øen vare 

endnu ganffe uforandrede. Lovgivningen og Statsforfatningen vare endnu 

de gamle: Godordene vare fremdeles i Hænderne paa nogle fan Høve 

Dinge-ACtter. Det var aabenbart de Høvdingers Mening, der havde un- 
derfaftet fig, at alt ffulde gaa i fin gamle Gang, paa det nær, at de 

nu betalte den norffe Konge Sfat, og at denne ffulde førge for at bolde 

Fred og Enighed mellem dem. Dette var da nærmeft Jarlens Hvert fom 

Kongens Repræfentant, men Jarlen felv pasfede igjen flet ikke i hele 

Den islandffe Forfatning, og naar han nu beller iffe tilbørligt underftøt- 

tedes af Kongen, men Dderimod af bam betragtedes med Mistænfelighed, 

og af Høvdingerne med formeligt Had, er Det tydeligt nok, at hans 

Magt fom Jarl maatte være liden eller ingen, bans Stilling vderft ube- 

bagelig, og at Fejderne om fort Iid atter vilde begynde fom før, med 

mindre Der gjordes Foranftaltninger til at udrydde Ondet fra Grunden 

af, nemlig at førandre Den hele Statsforfatning efter norſk Møniter, og fratage 

Godordsmændene Deres utilbørligt fammendyngede og nu gjennem faa mange 

1) Ge ovf. S. 376. 
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Generationer aldeles misbrugte Myndighed. En faadan Beftræbelfe fra 

Kongens Side behøver faaledes i det mindſte iffe at lægges ud fom en 

utilbørlig Stræben efter at betage Island dets politifte Fribed mod 

Unionsfordraget8 Wand, og gjøre Det til en Provins af Norge. Den 

funde i det mindfte udfpringe — og efter bvad man fjender til Mag- 

nus's Gharafteer maa man ogfaa antage at Den virkelig udfprang — af 
fuld Overbeviisning om at Dette var Den enefte Vej til at flaffe Landet 

virkelig Fred og No, og ganſke at tilintetgjøre Anarchiet. At Magnus 

ellers gjerne greb Lejligheden til at knytte Baandet mellem Norge og 

Island faftere, og at han ved Reformerne paa Island føgte at gjøre de 

famme monarchiſke Grundfætninger gjeldende, fom i Norge, fan man 

under de Daværende Tiders Forhold og de paa Den Iid berffende poli- 

tifte Anfruelfer iffe fynderligt qaa i Mette med bam for. Han troede 

visfelig at bandle paa Det bedjte. 

Hvorledes Farlen, fljønt ban føulde fraa over Partierne, dog frem- 

deles i fig felv fun var en Partihøvding fom de øvrige, der blot lige- 

fom tilfældigviis havde en højere FIitel, feer man af en Fejde, fom ban 

allerede i 1264, famme War, den endelige Underfaftelfe under Norges 

Konge fandt Sted, havde med Odde-Verjerne. Ikke længe efter Thin— 
get, Da Gisfur opholdt fig paa Sønderfandene, gjorde Thord Andresſon, 

Der nu var Familiens Hoved, tilligemed fine Brødre et Forføg paa at 

overfalde ham i Nærbheden af Gaarden Tunga. Det lykkedes Gisfur at 

flippe ind i Kirfen og holde fine Forfolgere faa fænge oppe med Under- 

handlinger indtil en af hans Mænd imidlertid havde faaet famlet faa 

mange Folt, at Forfølgerne iffe (ænger fandt Det raadeligt at blive der, 

men ftevnede op til nogle Fjelde i Nerheden. Gisfur forſterkede fig 

med flere Starer, indtil ban i alt havde 720 Mand, og bherjede nu 

Rangaarvalle, Thords og hans Brødre Høvdinge-Diftrict anden Gang 

paa det ubarmbjertigfte. Siden aabnede han Underbandlinger med Fhord 
og hans Brødre, og fovede dem filter Grid, hvis de vilde indfinde fig 

til et perfonligt Møde med bam. De fom, fljønt Thord felv tidligere 

havde vtret, at ban iffe troede Gisfur vel. Gisſur lod dog i Førftnin- 

gen til at mene det nok faa oprigtigt, og fremfagde felv Gridsformula- 

ren. Men Morgenen efter, da Thord og hans Brødre, der med Deres 

Mænd bavde taget Deres Nattefvarteer i Kirfen, ſkulde gaa ud af Denne, 

havde Gisfur ftillet fine Mænd, fuldt bevæbnede, i tvende lange Rakker 

fra begge Sider af Kirfedøren, og erklærede nu at Thord, hans Brødre 
og Deres Syffendebarn Sæmund Haraldsſon ffulde følge med ham vefter 

over Aaen for Der nærmere at tale om Dere$ Anliggender, bvorbos han 

fød dem alle afvæbne, figende at De ej behøvede Vaaben der vefter. Det 

nyttede iffe at gjøre nogen Modftand, og faaledes maatte De da følge 
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med, indtil de fom til Gaarden Fbrondarbolt. Der forkyndte Jarlen, 

uden mindſte Henſyn til den bøejtideligt [ovede Grid, at han vilde lade 

dem alle fammen henrette. De Forraadte, der vare indfatte i en Stue, 

og fom bavde faaet fat paa nogle Baaben, vilde i Førftningen forfvare 

fig, for at fælge fit Liv faa Dort fom muligt, men de bleve fnart over- 

pældede og grebne.  Manqe af de Filftedeværende begyndte nu at bede 

om Naade for dem, og Gisfur [od fig faa vidt formilde, at ban fljen- 

fede alle Livet, paa Thord nær, men Denne blev benrettet, medens Gis- 

fur med ftørfte Koldblodigbed faa derpaa, og førgede for at Det føede 

forfvarligt (27de Sept. 1264) 1). Det er let at fljønne, at Gisfur ved 

flig Ferd, faa langt fra at vedligebolde fin Anfeelfe, tvert imod tabte 

i almindelig Agtelſe, og blev forladt af fine egne Landsmænd. Det var 

formodentlig i Bevidftbeden beraf, og af Misforngjelfe med fin ubeha- 

gelige Stilling, at Gisfur, fom de islandffe Annaler berette, i Julen 

1267 fattede den Beflutning, at qaa i Klofter, og allerede havde aftalt 

Det fornødne med Biffop Jørund (bvorom nedenfor) at fade fig indølæde 

Sommeren efter i Vidø Klofter fom Auguftinermunt. Men ban døde 

faa Dage efter at denne Beflutning var fattet (12te Januar 1268), paa 

fin Gaard Stad paa Reynenes, bvilfen han frjenfede til qudeligt Brug, 

med Den Beftemmelfe, at der ſkulde oprettes et Klofter, bvilfet Der Dog 

iffe blev noget af førend benimod teedive War fenere *). 

Det førfte Forføq paa at omforme den islandffe Lovgivning efter 

Den norffe, gjorde Kong Magnus, fom vi ogfaa tidligere have berørt, 

allerede i Maret 1265. Men vi vide desværre fun meget lidet i denne 

vigtige Saq, da vi næften ganffe mangle biftoriffe Optegnelfer fra Is— 

fand for Aarene fra 1265 til 1269. Alt, bvad vi erfare Derom, er, 

at Sturla Thordsføn var Kongen bebjelpelig i at udarbejde en ny Lov- 

bog for Island, og at Denne blev fendt ud med Thorvard Shorarinsføn, 

for at fovtages, i Aaret 1265, idet ogfan Sturla, fom det heder, fit 

Filladelfe til at drage bjem 3). Saaledes fom Unledningen til Sturlas 

1) Sturlunga-Saga III. Gay. 25, 26. 

2) Annalerne for 1267, 1268. 

3) Se Safn til Sögu Islands S. 582, hvor der ev anført et Sted af den endnu 

utryfte Biffop Gudmunds Saga, nemlig: „Thord Sturlasføn kalder til fig fin 

Søn Eturla, ver fiden blev Kong Magnus's Ridder, famt Lagmand, og med 

hvis Raad og Filfagn Kongen førev den førfte Lovbog, Island fif, efter at 

have underfaftet fig Kongens Magt. Med denne Lov fom Hr. Thorvard 

Thorarinsføn til Øen i Øftfjordene, og den ftod i 15 Aar, indtil oftnævnte 

Kong Magnus førev em anden Bog efter Jon Ginarsføns Raad”. Da nu 
denne fidfte Lovbog fom til Øen 1280 og blev antagen 1281, faar man, 
naar man regner derfra, 1265 og 1266 fom det Aar, hvortil Sagaen her 



620 Magnus Haafonsjøn. 

Hjemrejfe berette, fynes Denne jo visfelig fun at have haft en fuldfom- 

men privat Gharafteer. Der fortælles nemlig, at da Kong Magnus 

om Sommeren 1265 bavde en Sammenfomft med Byrge Jarl, fulgte 

Sturla, der allerede havde digtet en Flott om Jarlen, med for nu ogſaa 

at hædre ham med en Draapa, og fremfagde den virkelig for Jarlen, 

der fandt fig faa ſmigret derved, at ban indbød Sturla til at følge med 

Dam op i Sverige, lovende ham gode Hefte og fri Nejfe; for dette 

Tilbud taffede Sturla ham, men undſkyldte fig med at Kongen al 

ferede bavde givet ham Filladelfe til at vejfe bjem til Island, ved 

hvilte Ord Kongen føal have vendt fig bort med et Smiil, fordi der ikke 

havde været talt et Ord om Denne Saq imellem bam og Sturla; døg 

gat ban bam Filladeffen. Men om end faaledes iffe Sturlas Nejfe fra 

førft af var paatæntt fra Kongens Side, er Der Dog intet ufandfynligt 

i, tvert imod ev Det i bøjefte Maade vimeligt, at Kongen ved famme Leje 

- fighed paalagde bam at virke for Antagelfen af den Lovbog, fom han 

felt havde været med at forfatte. Hvad Skridt der nu ellers bleve 

foretagne i Den Anledning paa Island, er ganffe ubefjendt. Saa meget 

er fun vift, at det iffe lykkedes Sturla og Fhorvard denne Gang at 
faa Loven antagen, i det mindfte iffe af noget ftort Antal af Befolfnin- 

gen 1).  Forføget fom ogfaa aabenbart for tidligt, ligeſom og Lovbogen 

felv maa bave været et alt for fort Haftverfsarbejde til engang at fortjene 

at antages. Vi bave ovenfor viiſt, at denne Lovbog iffe fan have været 

andet end et i Skyndſomhed gjort førfte Forſog paa at tillempe et fand- 

fonligviis fra Kong Haafons Tid beroende Udfaft til en GSammenfmelt- 

ning af Gulatbingsz- og Froftatbings-Lagen efter de islandføe Forhold, 

fornemmelig ved at optage nogle Urtifler af den ældre islandføe Lov i 

de Affnit, der angaa Landboførholdene. Kun par denne Maade fan man 

fortlare Navnet , Haafonarbot”, der fader til at være traditionelt. Endog 

i den Skikkelſe, vi have denne Lov, nemlig faadan fom den var bleven 

førøget, vel ogfaa omarbejdet, i Maret 1271, vifer den fig mangelagtig 

nof; end mere maa man have baft Grund til at udfætte paa Den i Dens 

ældre Skikkelſe: der maatte i alle Fald dog ogfan gaa nogle forberedende 

figter. Vel veed man, at Sturla og Thorvard fom med den ældre Bog ogfaa 

i 1271 og at ben da blev virfelig lovtagen, men dette hindrer iffe, at Kon- 
gen fan have overdraget de famme Mænd at gjøre et tidligere Forføg, og af 
Annalerne erfare vi, at Thorvard virfelig rejfte til Island 1265, medens 

Sturlas Hjemrejfe famme Aar berettes i Sturl-Saga X. 18, faaledes fom 

det her ovenfor er meddeelt. 

Det oven anførte Udtryk , Loven flod i 15 Aar“ behøver iffe at tages i an— 

den Betydning end at det var den, om hvis Antagelfe der i Løbet af 15 

Aar var Tale, indtil Jonsbogen fom. 

— 
— 

* 
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War ben, inden man funde føride til en faa overvættes Forandring, fom 

at indføre norff Lov og Nettergang i Stedet for den islandffe. Forſo— 

get maa faaledes bave mislykkets, og hvis vi funne flutte noget Derfra, 

at vi iffe faa længe efter atter finde Sturla hos Kong Magnus, funde 

Det maaffee være dette, at Sturla endog bar modt betydelig Modſtand 

og Uvilje, faa at ban iffe engang fandt det bebageligt at Dvæle længer 

paa Fsland. Han fod endog fin Huftru Helga og fine Sønner komme 

over til Norge, og nød Derimod nu megen re af Kong Magnus, der 

gjorde ham førft til Hirdmand, fiden til Skutilfvein, og overdrog ham 

det Hverv at flrive hans egen Hiftorie, ligeſom ban og fenere kaldte 

bans Søn Thord til fin Hirdpreft. Ogſaa Thorvard Thorarinsſon fees 

at bave vendt tilbage til Norge, fljønt iffe førend Aaret 1268. 

Der nævnes iffe om noget nyt Forføg paa at forandre Islands 

Lovgivning og Statsforfatning førend i 1271. Imidlertid var en Mand 

traadt frem, Der fnart fom til at udøve Den mægtigfte Indflydelſe paa 

Forholdene i Landet, og i en Rakke af Aar fan figes at have baaret 

dets Sfjebne i fine Hænder. Denne Mand var Arne Fhorlakfsføn, 
Sønneføn af den tidligere omtalte Gudmund Griis, og fanledes beflæg- 

tet med Gisſur Thorvaldsſon. Han vifte fig allerede i fin tidlige Ung- 

døm alvorlig og fandt meft Behag i Læsning og Strivning; derhos ud- 

merfede ban fig i af Slags Haandarbejde. Han fom tiden fom , Kleré” 

til Abbed Brand Jonsſon i Ibyffvabø, Der undervifte ham i den Iids 

tbeologiffe Lærdom og vofte meget bans vpperlige Remme. Da Brand 

i Maret 1262 drog over til Norge og blev indviet til Biftop i Hole, 

drøg Arne med; han var Da Diaconus, og under Opboldet i Nidaros 

om Vintren 1262—63 blev ban nøje fjendt med Kong Magnus, der 

fattede en Yndeft for bam, fom aldrig fiden opbørte. Da Brand var 

vendt tilbage til Island, fulgte Arne ham fremdeles, og blev hos ban 

paa Hole; og efter Brands Død i 1265 blev Uvne af Mordlændingerne 

fendt til Biftop Sigvard i Skaalholt for at bede ham indfætte en Offi- 

cial eller midlertidig Beftvrer af Biffopsftolen. Sigvard udnævnte dertil 

Arne felv, efter at ban førft i Det Øjemed havde givet bam preftelig 

Vielfe. Den 2Saarige Arne gav allerede nu tilftrækkelige Prøver paa 
fin Nidfjærbed og Frygtløsbed, hvor det gjaldt at overholde Kivfens 

Forſkrifter. Saaledes forbød ban ftrengeligt en riig Mand, der bavde 

Diacon-Vielfe, at gifte fig, uagtet Gisfur Jarl felv havde været med 

at aftale bans Giftermaal; Brylluppet blev vel holdt efter Jarlens Bud, 

og Denne var felv Gjeft; men da ban fom hjem til Stad, fandt ban 

Kirfen ftængt, og hørte nu, at Arne bavde lyſt Interdict over Brud- 

gommen og alle bans Gjefter. Siden havde han et Møde med Urne 

angaaende Denne Sag, og foreftillede bam, at faadanne Giftermaal efter 
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Landets gamle Skit havde været tilladte, vg at Det var utilbørligt at 

førbyde dem, men Arne paaberaabte fig, at Paverne, , hvilte med Mette 

bavde at raade over alle Love”, bavde faa ftrengeligt under fuldftændig 

Bansjtraf forbudet dem, og Enden blev, at Gisfur tilfidft maatte give 

Arne Net, og fit Abfolution af bam, hvorhos Giftermaalet blev ophæ- 

vet !). Ved Uffteden kunde dog Jarlen iffe bare fig for at fige til 

ham: „du bliver nok iffe Den, der giver efter i Stridigheder, fiden du 

iffe engang gav efter for mig”. Urnes Bejtyrelfe af Hole Biftopsftol 
varede i bele to Aar, da Biffopsftolen i al den Tid ſtod ubefat; thi da 

nemlig Islands Biſkop nu valgtes af Erøebiffoppen og Chorsbrødrene i 

Throndhjem, funde intet nyt Valg fomme i Stand, førend man havde 

faaet en ny Erkebiſkop efter Ginar, og dette ſkede iffe egentlig førend Haa- 

fon bavde faaet Pallium i 1267.  Haafon beffiffede og indviede da 

Preften Jørund FIhorfteinsføn, ligefom Arne en Difcipel af Biftop 

Brand *). Da VBiftop Sigvard i Skaalholt imidlertid var bleven faa 

gammel og affældig, at ban ifte fænger funde beftyre fit Embede, over 

drøg Erkebiſkoppen Biftop Jørund ogſaa Tilſyn med dette, og Jorund 

fendte nu ved fin Hjemfomft Arne til Staalbolt fom Sigvards Med- 

hjelper. — Naret efter døde Sigvard (1268) og Biftop Jørund faavel 

fom de forftandigite Mænd i Landet forenede fig nu om at anbolde hos 

Grøebiffoppen om at Arne maatte blive beſkikket til hans Efterfølger. 

Arne vverbragte felv Brevet. Ved bans Ankomſt til Norge var den 

nys udbalgte Grøebiffop Jon endnu itte bjemtommen fra Rom med Pal- 

fium; han fom nemlig, fom vi bave feet, ej førend benimod Juul. Jon 

negtede førft at opfylde Jslændingernes Begjæring.  Sandfynligviis have 

Ghorebrødrene  protefteret imod, at De islandſke Biftopsftole nu tredie 

Gang ftulde befættes med en Indfod, ikfe med en Mand af deres egen 

Midte; thi han valgte, Den Idie Marts, Sira Fhorleif, der netop fones 

at have været en af Ghorsbrødrene i Nidaros 3). Denne Thorleif døde 

Dog efter iffe fuldt en Maaneds Forløb, og ud paa Sommeren fees en- 

delig De Vanfteligbeder at være bortryddede, der fillede fig imod Arnes 

Valg. — Han blev udvalgt og confirmeret den 21de, famt indviet Den 

30te Juni. Erkebiſkoppen bevidnede, figes Der, i fit Gollationsbrev til 

1) Arne Biffops Saga Cap. 4. 

7) Jørund fee af Annalerne allerede i 1265 at have begivet fig til Norge. 

Maaffee havde han fanet en Anbefaling fra fine Landsmænd til Grøebiffoppen 

liig den, Arne fiden fif.  Jørunds Moter Gudlaug nedftammede i Gte Led 

fra Thorgils UArrebeinsftjup. 

3) Ge Dipl. Norv. II. No. 61, det Brev, hvorved Erfebiffop Haafon i 1267 

ffjænfede Ghorsbrødrene i Nidaros Haugs Kirfe (f. o. S. 470); her nævnes 

blandt Ghorsbrødrene ,dominus Thorlawus*. 
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Arne, ,at ban iffe havde foretrukfet Thorleif for han, fordi han fandt 

nogen Flek ved bans Opførfel eller Levnet, men at ban tvert imod anfaa 

dam at være baade forftandig og velfindet i alt bvad Der var nødvendigt 

og bvad Der paalag en Biftop”. Han oplyfte imidlertid ikke, bvorfor 

ban alligevel bavde tilfidefat ham for Thorleif, men Grunden fan vel 

neppe bave været nogen anden end Den nu anførte.  Muligt, at 

Kong Magnus, der denne Sommer var i Throndhjem for at lade fig 

Fuldmagt til at forandre Loven overdrage paa Froftatbing, og maaffee 

allerede var anfommen tidligt paa Sommeren, bidrog ved fin Indflvdelfe 

til at ftemme Ghorsbrødrene qunftigt for Arne. Thi han havde, fom 

nys berettet, fattet Yndeft for bam under bans tidligere Ophold i Norge, 

og at ban fremdeles interesferede fig for bam, fees af et Brev, han ved 

hans Ufrejfe medgav ham til Islands Jndbyggere, hvori han bevidnede, 

at ban fjendte ham af mange gode Gyenffaber, og Derfor Herved bød 

alle fine Thegner paa Øen at tage godt imod ham og Hædre ham i alt 

hvad der hørte til den riftelige Lvdighed '). Ogſaa Crfebiffop Jon 

anbefalede bam paa Det bedfte, og forærede bam før Afrejfen en Ufjtvift 

af Decretalerne med Tilleg, en Foræring, fom Arne beel vel forftod 

at bruge, og fom Grøebiffoppen vel ogſaa meente at ban netop vilde 

fomme til at bruge, naar ban nu ftulde til at rydde op i Kirfeforboldene 

paa Island, der iffe paa langt nær fvarede til det ellers paa Den Tid 

i den fatbolffe Chriſtenhed herffende Svftem. Erkebiſkoppen medgav ham 

nemlig, fom Det ovenfor er berettet >), et Budſkab til Islands Indbyg— 

gere, bvori De paa biint Sted opregnede fem Punkter indffjærpedes til 

Overboldelfe, nemlig om Knæfald for Sanctisfimum, om Egtefkabstillys— 

ning, om Udeftængelfe fra Alterens Sacramente af Dem, Der holdt Fril— 

fer, om Kivfegodfets Overleverelfe til Biffoppen, og om Forbud mod 

Aager. Af disſe rammede dDen tredie og fjerde, og ifær Denne, fornem- 

melig de islandſke Forhold, og berom var den unge, driftige og nidfjære 

Biffop beftemt paa at vove en alvorlig Dvit. 

Biftop Urne forlod Nidaros den 15de Iuli, og ankom til Eyja— 

fjorden den 17de Auguft. Han opføgte ftrar Biftop Jørund, og fore 

lagde ham Erkebiſkoppens Brev, hvilket Jørund ftrar lod oplæfe; Derpaa 

fulgtes begge Biffopper avd til Sfaalbolt, hvor Arne ligefedes fod Brevet 

oplæfe paa et Møde baade af Prefter og Lægfolf; hvorhos han lod Af— 

ftrifter deraf fende rundt om i fit vidløftige Biffopsdømme, der indbde- 
fattede De tre Fjerdedele af Jsland, til Befjendtgjørelfe. De tre førfte Ar- 

1) Arne Biffops Saga Cay. 5. 

?) Se oyf. S. 520. 



624 Magnus Haafonsføn. 

tifler mødte ingen Modftand, men vel, fom man funde vente, VBefalin- 

gen, at Kirfegodfet endelig ſkulde frilles under Biffoppens Raadighed. 

Bi bave tidligere feet '), hvorledes den bellige Biſkop Thorlak havde 

bragt Denne Sag med megen Jvrighed paa Bane, men uden at funne 

udrette bvad han vilde, faa at alt var blevet ved Det gamle indtil nu, 
Da Den modige Arne vovede at begynde Kampen paa ny. I fig felv 

var Det Syſtem, Arne vilde fætte igjennem, aldeles rigtigt, faa meget 

mere fom Den Maade, hvorpaa Høvdingerne ffaltede og valtede med Kir— 
fegodfet, og De Kneb, hvorved mange Derved faa fig i Stand til at 
trænge fig ind i Den fuldftændige Brugs- og Befiddelfesret af Gods, 

hvortil De i enhver Henfeende vare uberettigede, var i bøjefte Maade 

forargelig. Dog maa man paa den anden Side indrømme, at en fulde 

ftændig Gjennemførelfe af Svftemet vilde gribe førftyrrende ind i mange 

Gjendømsforhold, ja endog lede til formelig Uretfærdighed, naar nemlig 

de, fom havde opført en Kirke paa deres ASttegaard, og fljødet deres Gods til 

den, i den Tanke og med det udtryfkelige Forbehold at de fremdeles ſkulde nyde 

Brugsretten og Indtægterne deraf, nu pludfeligt ved et Magtſprog ffulde mifte 

deres ældgamle Familie-Gjendom, og forlade de Steder, hvor deres Forfædre, 

Slægt efter Slægt, havde haft deres Sæde. Men Urne maa have 

fjendt Forholdene paa fin Fædrene-Ø for qodt, til at ban iffe fra det 

førfte Øjeblif, da ban paatog fig at bringe Denne Saq atter paa Bane, 

ftulde have forudfeet, bvilfen Modftand han vilde møde. Han maa der- 

for med velberaad Hu bave aabnet Striden. Det Iyffedes ham vogfaa, 

fittert mod manges Forventning, paa en Vifitationsrejfe, ban foretog 

endnu famme Høft, fom han var fommen hjem, og i Begyndelfen af 

Bintren, at faa De mindre Kirker afftanede. Men de mægtige Høvdinger, 

Der havde De ftørre Kirfer inde, vare iffe paa nogen Viis at bevæge til 

at give Slip paa dem. Heller iffe vilde man føje fig efter Forbudet 

mod Aager. 
De fornemfte af de ftørre Godfer, hvorom Der nu blev Spørgs- 

maal, var Ddde, Sæmund frodes og hans Mttmands berømte Sæde, 

og Hitardal, fom Thorleif Beisfalde i fin Tid havde ſtjenket til Kirfen, 

for at et Klofter der føulde opretteg, hvilket Klofter ogſaa virkelig føal 

pære fommet i Stand, men bave friltet en fort Filværelfe, bvorfor 

Gaarden, fom før, bavde været i Lægmands Værge *). Odde havde vift- 

1) Se ovf. NL S. 253, 254. 

2) Om Fhorleif Beisfalde er der ovenfor talt, fe ifær III. S. 791. Ivfr. herom 

Finn Jonsføns isl. Kirfehiftorie, IV. S. 24, 25. Man ffulde formode, at 

den frygtelige Ilbebrand paa Hitardal, 1148, hvori Biffop Magnus omfom, 

har været em af Aarfagerne, hvorfor Thorleif befluttede at overgive fin Gaard 

til helligt Brug. 
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not allerede af Sæmund, der felv var Preft, været lagt under den der 

ftaaende Kirfe, men med det Forbehold, at det ſkulde blive under UEt- 

tens VBejftyrelfe; hans YGttmænd havde ftedfe vedblevet at anfee det 

fom deres Gjendom, og nu nylig endog forføjet over den ved et Slags 

Frændeffifte idet Steinvar Sigbvatsdatter, - Halfdan Sæmundsføns 

Enke 1), havde fjøbt den, fom Det beder, af fin afdøde Mands Broder 

og Broderføn uden at fpørge Biffoppen ad, og bun Havde igjen folgt 

Halvdelen deraf til fin Søn Sighvat, der nu tillige med fine to Brødre 

Loft og Sturla vægrede fig ved at give Slip paa Den. Arne frævede 

vel paa UAltbinget 1270 en Dom for, hvor vidt Odde var Kirfe-Gjendom 

eller ej; men uagtet Dommen fød paa at Godfet tilhørte Kirken — 

bvad der jo i fig felv bogftaveligt var fandt, — vøvede ban Døg ikke 

mod faa mægtige Mænd fom disje førar at fare los med De vold 

ſomſte Fvangsmidler. - Han underhandlede i Mindelighed med dem, og 

der blev fluttet et Forlig, hvorved Sagen henſkodes til Kongens og 

Erkebiſkoppens Dom, medens Det imidlertid ſkulde være dem tilladt at 

bebo Gaarden fom før, imod at bygge den forfaldne Kirke forfvarligt 

op igjen; bvis Dommen derimod gif dem imod, ffulde de uvægerligen fra 

vige Godfet. Med Ketil Loftsføn, Der fad inde med Hitardal, vilde 

han gjøre fortere Proces, idet ban allerede paa biint famme Thing 1270 

truede bam med Banfættelfe, og Ketil maatte Da love ſtrax at udbetale 

en Sum Penge, men for Neften blev Spørgsmaalet om Jordegodſet felv 

ogfaa ber benffudt til Kongens vg Grføebiftoppens Dom, eller rettere 

til Erkebiſkoppens alene, Da Arne veent ud erklærede at ban ikke brød 

fig om Kongen i dette Sthkke, uden for faa vidt han var enig med Erke— 

biffoppen. Da Ketil fiden gjorde Vanftelighbeder ved biin Udbetaling, 

ftred Biſkop Arne virkelig til Banfættelfe, og for at blive løft af Ban- 

net, maatte Ketil fratvæde Godfet, idet han Dog fremdeles forbeholdt fig 

fim Net, bvis Kongens og Erkebiſkoppens Dom blev ham gunſtig *). 

Imidlertid havde der ej været udnævnt nogen Jarl efter Gisfurs 

Død, og I over et Aars Iid fynes der iffe at have været nogen egent- 

fig Overbeftvrer af Landet. Men i 1268 rejfte Thorvard Fhorarinsfon 

tilligemed fin unge Frænde Orm Drmsføn, Oftfjordenes Høvding 7), 

over til Norge, og Det følgende Aar fulgte Ravn Oddsſon efter 4). 

1) Om Gteinvars og Oddefolfenes Slwgtffabsforholb fr foreganende Bind III, 
Glægttavle 11 og 13. 

2) Arne Biffops Saga Cap. 6, 8. 

3) Om var en Søn. af den i 1241 afdøde Orm Jonsføn paa Gvinafell, fød 

ftrar efter Faderen Død, fr ovf. S. 227, jvf. Sturlunga Saga VIL 48. 

4) Annalerne for 1267, 1268. 

Mund. Det norffe Folks Hiftorie. 1v. 40 
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Det var, fom man tydeligt fan fee, baade NRavns og Orms Henfigt at 

blive Gisfurs Eftermand. Navn havde grundet Krav paa Kongens Tak— 

nemlighed, for faa vidt han havde underftøttet Hallvard Guldffo og vær 

fentligt bidraget til at Veſterlandet underkaftede fig Morges Konge. Orm 
Ormsføn havde ligeledes i 1264 været i Spidfen før Øjtfjordingerne, 

Da de fvore Kong Magnus Froffabseed, og Derved gjorde Landets Un- 

dDerkaftelfe fuldftændig; dog vare Omftændigbederne viftnok ikke Da faa 

tritifte, fom Da Navn lagde fin ftore Indflvdelfe i Vegtſkaalen for at 

fremme Kongens Saq. For ovrigt funde Der, naar der bandledes om 
at udnævne nogen ny Statholder paa Øen, itte vel blive Tale om no- 

gen anden end en af Dem, Da ingen af De andre Høvdinger paa langt nær 

funde maale fig med dem i Magt. Kong Magnus fynes længe at have 

betæntt fig paa hvad ban i denne Sag ftulde gjøre, thi Der blev ikke 

truffet nogen Beftemmelfe førend i 1270, og imidlertid opholdt de fig 

begge i Norge. — Formodentlig har Der i Den Iid været plejet mange 
Underbandfinger og Raadſlagninger mellem Dem og Kongen, bvorved Da 

ogfaa fitfert Sturla Thordsſon og Thorvard FIborarinsføn bave været 

tilftede. Man fan anfee det fom vift, fljønt det iffe udtvokkeligt figes, 

at det maa bæret flillet fom den førfte og fornemfte Betingelje for den 

vordende Stathbolder, at anvende hele fin Indflydelſe for at faa Den Lov- 

bog antagen, fom Kongen nu fnart atter, i en udvidet og forbedret Skit 

feffe, vilde fende til Øen, og bvorved den gamle Statsforfatning aldeles 

vilde blive ombyttet med en ny, efter norff Mønfter. Men Kong Magq- 

nus befluttede, maaſkee efter Sturlas Raad, iffe oftere at udnævne no- 

gen Jarl til Island. Titelen var ingenlunde populær paa Øen, den 

pasfede iffe til Forholdene der, i Det mindfte ikke faa længe Statsfor- 

fatningen var uforandret. Magnus indfatte i Aaret 1270 baade Ravn 

og Orm til Befalingsmænd, hver over fin Halvdeel af Øen, efter at 

have gjort Dem til fine Hivdmænd. Nogen anden Iitel qav han Dem 

iffe. Det forftaar fig af fig felv, at Ravn maa have faaet Den veftre, 

Orm den øftre Deel. - Navn fynes til Vefterlandet at have faaet Nordlandet, 

Orm til Øftlandet ligefaa Sønderlandet. Thorvard Thorarinsſon blev tile 

bage i Norge, maaffee fom et Slags Gisfel, maaffee og for at bjelpe 

til ved Lovrevifionen. Orm Ormsføn fom imidlertid iffe til at tiltræde 

fin nye Værdighed, Da ban omfom par Søen endnu i September Maa- 

ned ?), fandfynligvits paa Hjemrejfen. Navn derimod fom vel bebolden 

bjem, og fog ſtrax Den ham af Kongen tildelte Halvdeel under fin Be- 

1) Isl. Annaler ved 1270; her ſtaar der ,drukknan Orms Ormssunar, 6 kal. 

Octbr. (26de Geptbr.)” uden at man fan fee, hvorledes han druknede. 
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ftoreffe "). Man erfarer Derimod ikke, hvorledes der forhboldtes med den 

øftre Deel, der ſkulde have ftaget under Orm. Der var iffe nogen 

verdslig Høvding der, hvem Magten i hans Sted funde betroes. Sand— 

fonligviis bar da Biſkop Arne baft meft at fige Der, og Dette forklarer 

ogfan tildeels hans ftørre Held i at drive fine Fordringer med Henfyn 

til Kirgeqodfet tgjennem paa Den Kant end andenfteds paa. Sen. 

I det følgende Mar, efter at Det vigtige Rigsmøde i Bergen havde 

været holdt, bvorved faa mange forbedrede Beftemmelfer med Henſyn til 
Mannhelgen vare bletne vedtagne, fendte Kongen anden Gang den for 

Island tilfempede norfte Lovbog til Øen, for at faa den antagen. Og- 

faa Denne Ganq var det Sturla Fbordsføn og Thorvard Thorarinsſon, 

Der bragte Den, men ved Deres Side havde Kongen ogſaa fitllet en af 

fine Hirdmænd, ved Navn Eindride Bøggul. Vi have endnu Lovbogen 

i Den Skikkelſe, bvort De bragte den, fandfynligvits er Det endog Det felv 

famme Gremplar, de bragte over *). Den indeholder, fom Det allerede 

1) Dette fres af Arne Biffops Saga Cap. 9, hvor det udtryffeligt heder, at 
Ravn af Kong Magnus havde faaet halve Island. 

?) Dette maa man flutte deraf, for det førfte, at det i og for fig felv vilde have 

været ufandfynligt, at en Lovbog, der fun gjaldt faa fort fom denne, frulde 

have oplevet flere Affrirter; for det andet, at Lovbogen, foruden den nye 

Lov, ogfaa indeholder den gamle islandffe, eller Graagaas, ffreven med 

famme Haand fom bin, og foran den, faaledes at „Graagaas“ endog egent- 

lig begynder Bogen, fun fraregnet at det aller førfte, fom findes førevet i den, 

er det forhen omtalte „Domme-Capitel“, hvilfet indeholder Formaninger og Ad— 

varffer for de opnævnte Dommere, der i Følge vet nye Syftem ſtulde bedømme 

enhver Injuriefaq, og fom aabenbart fres at tilhøre Avtiflerne, der vedtoges 

paa Rigsmodet 1271, f. o. S. 522, 523. Den Omftændighed at den ældre 

Lov, der endog efter den nye Lovs Antagelfe frulde være afffaret, findes heel 

optagen, fynes nemlig at vife, at Bogen nærmeft har været indrettet for de 

Mænd, der ffulde faa den nye Lov antagen, for at de under Debatterne ved 

ethvert Vunft funde have den wldre Lov ved Haanden og henvife til den, 

famt vel ogfaa for at Sturla, der, fom vi ville fee, ffulde være den førfte 

Lagmand, der dømte efter den nye Net, altid kunde benytte den ældre 
fom Subfidiærret, hvor hiin var ufuldftændig. Ut hiint Domme-Capitel fattes 

foran, er aabenbart fun føeet af den Grund, fom ogfaa forhen er berørt, at 

det faa ofte ffulde oplæfes, og man derfor vilde have det paa et Sted, hvor 

det fettere funde findes; faaledes fatte man det da paa em Side foran i Bo— 

gen, medens der paa det rette Sted i Loven felv fun findes den førfte Linje 

med en Henviisning (Norges gl. Love I. S. 275). Det meft afgjørende Be— 

viis af alle bliver dog dette, at den Konge-AUrvelov, fom her findes optagen, 

er Konge-Arveloven af 1260, iffe den af 1273, hvilfen jo naturligviis maatte 

have været indtagen, om UAfffriften var Hngre; medens paa den anden Side 

Dytagelfen af Artiflerne fra Mødet i Bergen 1271 vifer at i det mindfte den 

Deel, der indeholder dem nye Landalov, er ſener e end dette. Thi heraf feed 

det aldeles beftemt, at Afffriften maa være beførget i Mellemtiden mellem 

40* 
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tidligere er berørt, Artiflerne af 1271, vedfommende Mannbelgen, faa 

vidt Det fan ſees, i deres oprindelige Skikkelſe; men for Reſten lader 

Det iffe til, at Den er faa meget forandret fra hvad den var I 1265; 

den bærer fremdeles Præget af Haſtverk, idet De enfelte Beftanddele; af 

hvilte Den er fammenfat, ere løft fammenjtillede i deres hele Forffjellige 

Hed, uden at være begrbejdede til et eensartet Heelt. Det forftaar fig, 
at Ghriftendomsbaalfen ogſaa her mangler; Der var iffe .fænger Fale 

om Kong Magnus's Udfaft, og man beholdt ber, fom i Norge, den 

hidtil gjeldende Criftenret faa længe til en ny, efter Erkebiſköppens 

Udfaft, funde fomme i Stand. Det var ingen ringe Fordring, der ſtil— 
fedes til Iskændingerne, Da man forefagde Dem den nve Lov til Anta- 

gelfe. Med et enefte Penneftrøg, fan man fige, ſkulde hele den gamle 

Forfatning være tilintetgjort, og Godordene opbævede, tilligemed den 
gamfe Lagrette, Lovfigemandens Embede, de gamle Fjerdingsdomme og Fem— 
terdommen. J dets Sted foreffrev den nye Lovs FIbingfarebaalk et Lag- 

tbing ganffe efter Det norffe Mønfter, næften endog med de famme Ord, 

fom det findes forordnet i Morges Landslov. WValdsmanden (med Dette 

Navn betegnede man Sysfelmanden, bvilfen Titel endnu iffe var indført 

i Landet) ffulde nævne et vift Antal Ibingmænd for hvert Vaarthing- 

Diftvict, ligefom i Norge fra bvert Landffab eller Fylte); af disfe 

Nevndarmænd, tilfammen 140 (fire mindre end den forrige Lagrette, 

Raadgiverne medregnede) ffulde Baldsmændene og Lagmanden nævne 36 
Mænd, tre fra bvert Vaartbing-Diftvict (altfaa tre Ivylfter) i Lagretten. 

Den ber nævnte Lagmand, der trandte i Stedet for Lovfigemanden, var 

ganffe en Lagmand af Det norffe Slaqs, til hvem Der funde ftevnes, og 

hvis Orffurder ſkulde lydes 2), ligeſom ban ſkulde lede Forbandlingerne 

paa Ibinget, og Deeltage i Dommene, fljønt der endnu ikke tillagdes 

ham en faadan Mvyndighed lige over for Lagretten, fom i Norge. I 

Stedet for Fjerdingsdommen og Femterdommen féulde nu Lagretten 

dømme, ganffe fom i Norge. Den enefte Wfvigelfe fra Lagtbingets 

FIndretning i Norge var den, at Det, Da den beftaaende Chriſtenret fore 

ffrev en faafaldet Preftedom paa Altbinget til at Dømme dem, Der vare 

Biffoppens Befalinger ulvdige, udtroffeligt paalagdes Biffopperne at 

opnævne til Lagtbinget 12 Preſter, fire fra Mordlandet, fire fra Søn- 

Mødet 1271 og Movet 1273, og i den Tid Fan der iffe godt være Tale om 

mere end eet Gremplar. 

1”) Neyndarmændenes Antal angives faaledes: fra Mula-Thing 6, Rangaa Thing 

15, Aarnes-Thing 20, Kjalarnes-Thing 15, Thorsnes-Thing 12, Thorffefjord- 
Thing 8, Hunavatns-Thing 10, Hegramo-Thing 15, Badle-Thing 12, Thin- 

guja-Thing 6. 

2) Jarnfida Gay. 21. 
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derlandet, to fra Øfterlandet og to fra Veſterlandet ). — Dette Fping, 

der i Begyndelſen af Loven faldes Lagthing, benævnes ogfar i Loven 

felv, og benævntes altid fenere, ligeſom det forrige, Althing, men en- 

bver feer fettelig, at Det bavde ikke ſtort andet tilfælles med det gamle 

Althing, end at det var en Sammenfomft, bvor Sager pradømtes og 

Love antoges, famt at Det føulde holdes paa den gamle Altbingsplads ved 

Øraraa, een Gang om Uaret. 
Forandringerne i Den øvrige Lovgivning vare ikke mindre radicale. 

Hele den gamle Nettergang, med De vidløftige Formaliteter, og Den 

færegne Indretning med Kviderne, fom ovenfor er omtalt, vombyttedes 

med Den norffe; i Stedet før Kviderne fom nu Tylfter-Eed og Lyriter-Eed, 

Frændebøderne og Sagetallet afftaffedes vgfaa her ganffe ved Optagelfen af 

Statuterne fra 1271, medens alle Drabs- og Lemlaſtelſes-Boder herefter, 

fom i Norge, ftulde tidømmes af 6 opnævnte Mænd »). For Dra 

ffufde ber, figeføm i Norge, Kongen være berettiget til Ihegngilde, 

ved Siden af de andre Straffe, eller Bøder, bvorhos Der ogſaa for alle 

andre ftørre eller mindre Forfeeljer beftemtes en Sett til Kongen, efter 

Det norffe Svftem. Vi ville ber iffe opbolde os ved alle de mindre 

Sovsforandringer, fom vare en Folge af, at de flefte Beftemmelfer i 

Mannbelgen, foruden Artiflerne af 1271, bentedes fra Froftathingsloven, 

at Beftemmelferne om Landboforholdene for Den ftorfte Deel toges af 

Gulatbingsloven, medens man fun i enkelte for Island færegne Materier 

bibeholdt Artifler fra den ældre islandffe Lovgivning 3).  Froftatbings- 

lovens Arvetal trandte i Stedet for Det gamle islandffe, og Beftemmel- 

ferne for Giftermaal bentedes deels fra Froftatbingsz Deels fra Gulatbings- 

føven, formodentlig faaledes fom allerede Matertalierne til Den nye norſke 

Landslovs Beftemmelfer herom vare ordnede i Udkaftet til Denne. Kort 

at fige, de gamle isfandffe Annalers Udfagn, at der nu fom norſk Lov 

til Island, indeholder bogffavelig Sandhed, og bvad man nu fordrede 

af FIsfændingerne, var altfan et fuldfomment Affad paa Det Filfagn, 

Kongen havde givet Dem i FIvractaten af 1262, at de ftulde faa beholde 

„islandſk Lov". 

- At en faadan Lov, Der ganſke omſtyrtede bele Den beftanende offent— 

1) Thorleif og Ketils Ghriftenret Cap. 15. 

2) Ge vyf. S. 523. 

3) Se Udg. af Jarnfida i N. gl. Love J., hvor det neden under hvert Cavitel 

er anført, hvor vidt det er taget fra Gulathingsloven eller Jroftathingsloven. 

En fuldftendig Fabel over Kilden til hvert Capitel findes i Fortalen til 

Kjøbenhavner-Udgaven S. VII—IX. Hør ſees Det, at „Graagaas“ fun har fe- 

veret eet Gap. i Mannhelgen, 14 i Landabrigde og Landsleje-Baalfen, 3 i 

Kjøbez og Tyve-Baalfen. 
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fige og private Net, maatte møde Modftand, var naturligt; men det er 
fun merfeligt, at Modftanden iffe var ftørre, og det fan blot forklares af 

Meniqmands Misførnsjelfe med Det gamle Svftem. Allerede den famme 

Sommer, Lovbogen var fendt ud, blev, figes Der, Fhingfarebaalfen 
og Urtiflerne om Thegngilde faavel fom to Artikler af Arvebaalfen 

vedtagne 1). - Dette berettes ganffe fort og godt, uden nogen Bemerk— 

ning, uagtet Fbingfarebaalfens VBedtagelfe var den egentlige Revolution, 
faafom derved hele Den gamle Statsforfatning afftaffedes. Fra dette Øje- 

blik af erifterede Der iffe fænger nogen Godord; hvad Der nu faldtes 

Althing, havde, fom vi nylig have feet, fun lidet mere end Navnet tile 

fælles med Det gamle; man bavde anerfjendt Oprettelfen af Lagmands— 

(Embedet faavel fom af Sysſelmands-, eller fom det endnu faldtes, VBalds- 

mand8-Embedet. Det fynes Dog, fom om Godordsmændene maatte have 

gjort nogen Modftand, eller betinget fig nogle Fordele til Erſtatning, 

førend De frafagde fig Deres Godord, men dDerom berettes intet.  Fvert 

imod, man ffulde fnareft formode, at de ingen Betingelfe have fat, thi 

førft fenere, i Den nye Overeensfomft, fom fluttedes med Kong Haafon, 

Magnus's Spon, beftemtes det udtryffeligt, at Laqmænd og Sysfelmænd 

ffulde være islandffe, og af Deres VEL, fom før havde opgivet 

Godordene. Det flaar Dog ifke fejl, at mange have været mis- 
forngjede bermed, og med blødende Hjerte feet deres ældgamle, ær- 

værdige, om end til de Daværende Forhold mindre pasſende Stats— 

forfatning erflæret Død og magtesløs, men De have enten iffe vovet at 

bæve deres Nøft, eller talt for døve Øren. Biſkop Arne, Kongens 

Ben og ivrige Hjelper i alt hvad Der vedfom det Verdslige, fan man 
vel for en meget ſtor Deel tilffrive Dette over al Forventning gunftige 

Udfald, tbi hans Indfiydelfe paa Ulmuen var allerede overordentlig for. 

Hvad Thegngildet angaar, Da tilføjes Der „over alt Landet”; dette Vil 

fæg figter rimeligviis til, at Det allerede var vedtaget i en Deel af Lan- 

Det; i enfelte Annaler findes Det nemlig antegnet, at Thegngildet blep 

tvedtaget i Maret 1269 2): dette, fammenholdt med biin beftemte og over 

1) Biffop Arnes Saga Cap. 9, Annalerne ved 1271. 

2) Se enfelte af Annalerne, ligeledes Biſkop Laurentius'S Saga, der for hvert 

Aar af Laurentius's Liv anfører de i Unnalerne antegnede Begivenheder, og 

faaledes flutter fig til disfe. Der ſtaar udtryffeligt i Laurentius's Idie Aar 

(1269) tilftode Jslwndingerne Kong Magnus Thegugilde, blev Arne indyviet 

til Biffop i Gfaalholt, og Grlend til Biffop i Færøerne.  Nigtignok ftaar 

der ogfaa her, faavel fom i enfelte Annaler, for det følgende Aar (1270), 

at Jslændingerne toge ved Kong Magnus's Lov; men dette maa enten være urig- 
tigt, eller figte til en partiel Vedtagelje af en enfelt Lovbeftemmelfe, hvorom 
nu ellers intet vides. p 

| 
| 
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af Ivivl bævede Angivelfe, at Den almindelige VBedtagelfe af Denne Bod 

fandt Sted i 1271, fan fun forflare$ om en partiel Vedtagelfe I biint 

Mar, og Denne partielle VBedtagelfe bar fiffert igjen været i Arnes Vi- 

ftopsdømme, fandfynligviis paa Sonderlandet. Af de to Capitler af Arve— 

baalfen, ſom vedtoges, ev Det ene Det nys omtalte, Der erklærer De Børn, en 

Mand har faaet med fin lovlige Fæftemø, for fuldkommen arveberettigede (en 

Beftemmelfe, der allerede forefømmer i Kong Magnus”s Chriſtenrets-Ud— 

kaſt) 1); den anden, om Arv- eller Mttledning, væfentligft bentet fra 

Gulatbingsloven, og i den omarbejdede Form, bvorunder Den findes i 

den isfandffe Lov, ogſaa optagen i Den norffe Landslov ?*). Mere 

blev Dengang iffe antaget, altfor var Den ſtorſte Deel af Privatlovgiv- 

ningen faavel fom bele Frændbods-Spyjtemet endnu ved Det gamle; men 

Det vigtigfte var allerede udrettet, og Det var at forudfee, at naar man 

førft bavde fanart Statsforfatningen omformet paa norſk Viis, maatte De 

tilfvarende Forandringer i Den private Lovgivning næften fomme af 
fig felv. 

Imidlertid vedblev VBiffop Arne med fine Beftræbelfer for at faa 

Kirfegodfet fravriftet De verdslige Høvdinger. Menjo ivrigere ban Drev 

berpaa, deſto ftørre Modftand mødte ban. Henſkydelſen af Sagen om 

Odde-Godfet til Erkebiſkoppens Dom vakte megen Uvilje. Flere, fom 

før bavde været tilbøjelige til at vife nogen Gftergivenbed, erflærede nu, 

at de iffe vilde vide af Erøebiffop Ions Dom i disfe Sager, Da ban 

var aldeles uindviet i Den vette Sammenhæng med Kirfe-Patronatet paa 

Island; ban vilde neppe, fagde De, finde det billigt at tage Kirkegodſet 
fra Dem, Derfom han vidfte at De førfte Givere udtryffeligt havde forbe- 

holdt fig og fine Avvinger, ikke Biffopperne eller Prefterne, Brugs- og 

Befiddelfes-Netten. - Ratn Oddsføn, nu fongelig Statholder, tog felv 

Kirfe-Gjernes Parti. - Han erflærede ligefrem for alle og enbver, at 

Kongen aldeles iffe vilde taale, at man faaledes fratog Bønderne deres 

Gjendom, eller at de banfattes uden Aarſag. Biſkoppen fvarede igjen, 

at Ravn havde fundet paa Dette af fig felv, uden at bave fanet nogen 

Meddelelfe af Kongen derom, og efter Den canoniffe Net havde ingen 

anden end Gejſtlige at foreftaa Kirfens Gjendomme. Dog fit han iffe 

fænger Bugt med Almuen, Der nu ved Navns Grølæring fattede faa me- 

get mere Mod til at byde ham Trods. Biſkoppen ffrev nu til Erkebi— 

ffop Jon, berettede hvad der var ffeet, og klagede fin Nod for ham. 

Allerede ftrar efter Forliget med Odde-Folfene: havde han førevet til 

') Rong Magnus'3 Ghriftenret, Gulathings-Lov Cap. 24. Jarnſida Gap. 68. 

2) Gulathings-Lov Gap. 58. Jarnfida Cap. 70. Nyere Landslov, Gap. 8. 
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Kongen og bedet ham, fom en fand og fuldfommen Ven af Kirfen „at 

ftoppe Munden paa disſe Kirfens Uvenner og hans Modftandere". Kon— 

gen fvarede færdeles venligt, lovede at underftøtte ham, og fagde at han 

ønffede baade at fee ban og De øvrige meſt anfeede Jslændinger hos 

fig for at raadflaa om denne vanffelige Sag, men fordrede Derhos at 

Biftoppen til Gjengjeld ffulde gjøre ham den Villighed at bruge al fin 

Sndflydelfe for at faa den nye Lov vedtagen. Han ledfagede Brevet 

med qode vg foftbare Foræringer 1).  Overbringeren var Den før nævnte 

Gindride Bøgqul, Der fynes at have forladt Island om Høften 1271, 

fiven det beder, at han nu fom ud igjen 1272, lidt før Ihinget. Paa 
dette Thing Drev virfelig ogfan Biſkop Arne det til, at hele Loven, paa 

Arvebaalfen nær, blev antagen; og bvad Denne Arvebaalk angaar, er Det 

endog fandfynligt, at Kongen felv bar onſket dens Untagelfe udfat indtil 

videre, Da ban nu ganſke fiffert maa have været beffjeftiget med, eller 

have baft i Sinde, at fade udarbejde en ny. 

Saaledes havde Da Island paa et enefte Mar fanet fuldfommen ny 

Gtatsforfatning og Lovgivning. Fra at være en i fin indre Frihed felv- 

ftændig, om end ſkatſkyldig Republif, blev Det nu faa godt fom et norſkt 

Landſkab, i det mindfte med De monardiffe Former lige faa gjennemførte 

i alle Adminiftrationens Grene fom nogenfteds i Norge felv, og med 

fporløs Udflettelfe af alle republifanffe Merfer *). 

Af denne Aarſag bliver den her beftrevne Antagelje af Kong Maq- 

nus?8 nye Lov i Aaret 1271 og 1272 at betragte fom en Begivenhed 

af yderſte Vigtighed i Den islandffe Hiftorie, frjønt Loven felv ikfe fom 

til at gjelde i mange Aar, førend Den afløftes ved en ny. Thi denne 

nyefte Lov, Der fun er en for Island indrettet Fillempning af Kong 

Magnus*8 norffe Landslov, var faaledes blot at anfee fom en Forbe- 

dring og Fuldftændiggjørelfe -af Den foregaaende, og medførte ingen va- 

Dical Forandring af et allerede beftanende Svftem. Forandringen, eller 

rettere Nevolutionen, var ſkeet ved Untagelfen af biin: fra Det Øjeblif 

af maa man paa Island datere Begravelfen af den aldgamle republifan- 

ffe Forfatning, og Indførelfen af norffe monarchiſke Inftitutioner, ja endog 

af norſk Privatret. — Fra det Øjeblit fan man førft fige, at Islands 

Tilſlutning til Norge var fuldfommen. 

Til Lagmand efter Den fuldftændige Vedtagelfe af den nye Lov- 

bog beffiffedes Sturla Thordsſon. Heller iffe var nogen nær- 
mere Dertil, Da ban felv havde været med at udarbejde den, vg fan 

1) De Gaver, Kongen ffjenfede Urne, opregnes faaledes: „et uden vg indentil 

forgyldt GSølvfar, to , Ormetunger" og en Budk med „Electuarium“ godt for 

Froſt“. 

?) Biſkop Arnes Saga Cap. 9. 
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fedes maatte fjende den nøje, førend endnu nogen anden Mand paa Is— 

fand bavde funnet fætte fig ind i dens aldeles nye Beſtemmelſer. Vel 

omtales Fborleif Reym, en gammel Iilbænger af Gisſur, fom Laqmand 

i 1271, ligeføm tidligere i 4268 og 1263, men juft Dette vifer, at Be— 

nætnelfen , Laqmand” nu ev urigtig '). Men merfeligt er Det, at man 

for det forſte fit to Laqmænd paa een Gang.  Foruden Sturla, 

Der udnævntes til Lagmand fra nyt af, blev ogſaa den allerede 1269 

fungerende Lovfigemand, Jon Einarsſon, nu udnævnt til Lagmand, og 

fones, faavidt man af De fparfomme Beretninger fan fljønne, med frørre 

Kraft og Iver end Sturla at have avbejdet paa at faa Den nye Lovs 

Beftemmelfer gjennemførte. 

Senere udnævntes ogfaa, fom det vil fres, Sysfelmænd for Island. 

Ravn Dddsføn fit denne Fitel for fit Diftrict; Thorvard FThorarins- 

føn for Størftedelen af Sønderfandet og Øfterfandet, Asgrim Thor— 

freinsføn, Broder af Eyjulf Offe, og i fin Tid virffom ved Overfaldet 

paa Fluqumyre, fif fiden ved Biffop Arnes Hjelp Sysſel paa Den fyd- 

veftlige Kant af Sønderlandet, mod VBorgarfjorden *).  Maaffee ogſaa 

flere udnævntes, men Deres Navne fjendes ej. 

Det ev et gammelt Sagn, at denne Lov, Der blev antagen i 1271 

og 1272, ffal have været kaldet Jarnfida, og dette fætter man i For- 

bindelfe med dens forte Varighed, fom om Den ffulde have fanet Navnet 

formedelft fin Strengbed, og Derfor faa tidligt være afløft af en ny. 

Af det allerede anførte vil man letteligt ffjønne, at Det flet iffe forhol- 

Der fig faaledes. Loven af 1271—72 er, fom bygget paa De nyere, 

humanere Principer, mildere end baade De ældre norffe og Den ældre 

islandffe Lov, og i det væfentlige ikke ftrengere end Den yngre Lov af 1280, 

undtagen at Bøderne iffe, fom i den yngre L0v0, ere nedjfatte til en Tredie— 

dDeel. Aarſagen, hvorfor Den blev afløft af Denne, ev fun Den, at man 

ønffede en Lov for Island, der fluttede fig nærmere til Den da i Norge 
gjeldende Lovgivning, vel ogfan at Den fom et Haftverfsarbejde var ufuld- 

fommen, og trængte til mange Forbedringer. — Navnet ,FJarnfida” fan 

1) Det er dog fun Annalerne, der for hine Aar give Thorleif den urigtige Litel 
»lögmadr* i Gtedet for ,lögsögumadr*. Men disje bruge Benævnelfen 

lögmadr langt tidligere, eller hvad der nok egentlig er Tilfaldet, Udgiverne 

af den arnamagnæanffe Udgave have fat lögmadr i Stedet for det Iatinffe 

legifer, fom det bedfte Haandffrift, nemlig Annales regii, har. Biffor Arnes 

Saga Cap. 10 udtryffer fig faaledes: , denne Sommer tog Sturla Thordsføn 

ved Lagfagaen, før havde Thorleif Reym haft den". VBenævnelfen „Lagſaga“ 

om Gmbedet var det enefte, man beholdt fra Lovfigemands-Tiden; Dog er her- 

ved at bemerfe, at ogfaa i Norge og Sverige Lagmandens Embede faldtes 
„Lagſaga“, i Sverige faldes det faa endnu. 

*) Arne Biffoys Saga Cap. 26. Om Asgrim f. ovf. S. 315, 346. 
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iffe være Lovens, men maa, om Det virkelig har været brugt, være 

Bogens Navn, fandfynligvits efter Den Indbinding, fom den da 

havde. Den bar og, fom Det ovenfor er nævnt, været faldet Haafon- 

arbok, men dette Navn pasſer Daarligt, da den jo vjenfynligt er bleven 
udarbejdet under Kong Magnus '). 

59. Sagen om Patronataretten paa Island afgjort ved Erfebiffoppens Dom. 

Biffop Urnes ftore Magt og Gtridigheder med de verdslige Høvdinger. 

Det Medbhold, fom den fongelige Statholder, Ravn Oddsføn, gav 

dem, der modfatte fig Biſkop Arnes VBeftræbelfer for at fan Kirfegodfet 

unddraget de verdslige Hovdingers Patronat, fynes ogſaa at have givet 

andre Mod til at efterfølge Deres Exempel, ja man fan næften fige, at 

alle de ftørre Hobdinger vejfte fig fom een Mand imod bam, og henfføde 

deres Sag under Kongens og Crfebiffoppens Dom. Da denne Sag 

faaledes var af vderfte Vigtiqhed, befluttede Arne at modtage Kongens 

venlige Indbydelje for felv at være tilftede og føre Den. Han indffibede 

fig derfor allerede om Sommeren 1272, og drog over til Norge, hvor 

Konq Magnus modtog bam med frørfte Venlighed. Samtidigt droge 

ogfaa flere af de verdslige Herrer over, nemlig førft og fremft Sighvat 

Halfdansſon af Odde, forfonet med Fuldmagt af fine Brødre til at 

fvare paa Deres faavel fom paa fine egne Begne; desforuden ogfan Sysfel- 

mændene Navn Ovddsføn og Thorvard Thorarinsſon, Sighvats Svoger; 

Ketil Loftsføn, der fordrede Hitardal, Einar FIbhorvadsføn, der ikke 

vilde overlade Beftfjordens Kirfe til Biffoppen, og flere. Alle disfe 

Herrer: tilbragte ſaaledes VBintren i Norge, faavel fom Biffop Urne, Der 

benyttede fig af Lejligbeden til at fade fig nøje underrette af Erkebiſkop— 

pen om, bvilfe Beftemmelfer denne agtede at optage i fin nye Cbriftenret, 

før at ban funde indrette Den islandffe Gbriftenret derefter. Erkebiſkop— 

pen bavde allerede føriftligt befalet ham at gaa aldeles frem paa famme 

Viis paa Island, fom ban felv gif frem i Norge.  Sandfynliqviis 

havde vel Grøebiffoppen, fom vi ovenfor bave viift, Udkaſtet til fin Chri— 

ftenvet færdig, faa at Arbejdet blev Arne fan meget lettere. I Betragt- 

ning af at Dette vigtige AUnliggende, nemlig Udarbejdelfen og Indforelſen 

af en ny Gbriftenret, faavel fom De nys rejfte Stridsfpørgsmaal, felv 

om De afgjordes til Arnes Fordel, i lang Id vilde komme til at op— 

tage bele hans Virffombed, fritog Erkebiſkoppen bam, fom Det ovenfor 

1) Jor Navnene Javnfida og Haafonarbof har man ingen famtidig Autoritet. 
De fynes fun gjennem Traditionen at være fomne til i fenere Lider. Se el- 

lers ovenfor, S. 484. 
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er omtalt, for at Drage i egen Perfon til Kirfemødet i Lyon, naar Dette 

ffulde boldes, faa meget mere fom det havde fine Vanffeligheder, i Haſt 

at ffaffe de Dertil fornødne Penge fra Island. Det blev aftalt, at 

Ghorsbroderen Sigbvat ſkulde Drage I hans Sted og med hans Fuld- 

maqt. Denne Sighvat var, fom ovenfor nævnt, nys fommen tilbage 

fra Nom og davde medbragt Indfaldelfen; han havde ogfaa, under fit 

Ophold i Rom, af Venſkab for Urne udvirket et paveligt Privilegium, 

hvorved ban bemvyndigedes til at give Abfolution i 30 referverede Sager. 

Biffop Arne Ddeelte fin Iid under Opholdet i Norge mellem Con— 

ferencer med Grøebiffoppen og Beſog hos Kongen, der fremdeles vifte ham 

megen Opmerkſomhed og Venſkab, og navnlig havde ham med fig ved fin 

Sammenfomft i Marts Maaned med den fvenffe Konge Valdemar i 

Sarpsborg.  Sandfynliqviis har da Biffop Urne tilbragt Julen hos Kong 

Magnus i Funsberg. Paadømmelfen af den vigtige Sag om Kirkegod— 

fet beftemtes at ffulle ffee ved Det ffore Rigsmøde, fom Denne Sommer 

ffulde holdes i Bergen, fanledes fom det allerede ovenfor er berettet. Vi 

have feet, at De verdslige Høvdinger fordrede Sagen paadomt af Kongen 
og Grøebiffoppen i Forening, medens Biffop Arne ftedfe bavde paaftanet, 

at ban iffe vilde evfjende Kongens Dom, med mindre ban ſamtykkede 

med Grøebiffoppen, bvilfet med andre Ord var det famme fom at Erke— 

biffoppen føulde være GEnedommer, og Da funde man vel paa Forbaand 

vide, bvad Udfald Sagen vide faa. Urne drev ber ogſaa fin Vilje 

igjennem. Fil Kongen ftilede man fun den Anmodning „at fidde hos 

ved Denne Dom”, altfaa iffe i Egenſktab af Meddommer, fun fom NRaad- 

giver, eller for at paafee at alt gif ordentligt til. Kongen, fom vel ikke 

ſyntes videre om Denne Anordning, foreflog at man ffulde indftevne Sa- 

gen for Pavens Domſtol, og tilbød fig at ſkaffe en duelig Mand dertil, 

naar Biffoppen vilde beføfte Nejfen. Men berpaa vide Biffoppen ikke 

indlade fig. — Kongen overdrog Da Stallaren Audun Hugleifsføn, Der 
havde Ord for at befidde den grundigfte Kundffab i den fædrelandjøe 

Net, og Kantfleren Thore Hanfonsføn, Der var vel forfaren i den cano- 

niffe Net, at have Indfeende med, at Sighvat Halfdansføn ikke leed 

Overlaft. Man vilde nemlig begynde med Sagerne om Oddez og Vatns— 

fjord-Godfet, Da Disfe vare De vigtigfte, og Den Dom, der faldt heri, 

faaledes tillige vilde blive et Præjudicat for alle de øvrige Sager. Sa- 
gen bebandledes, fom det ovenfor ev nævnt, i Løbet af Juli Maaned, 

ftrar efter at Den nye Konge-Arvelov faavel fom mange andre vigtige 

Punkter vare vedtagne, og Kongens Sønner bøjtideligt havde været ud- 

nævnte, Erik fil Konge og Haafon til Hertug. Arne begyndte med at 

flage over at Sighvat og hans Brødre tilegnede fig St. Nicolai Kirke 

i Odde, med alt dens tilliggende Gods, og opfordrede Crøebiffoppen til 
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at tildømme den bellige Kirfe al den Nettiqhed, føm ber tilføm den, og 

ham felv, VBiffop Arne, faavel fom bans Gfterfølgere paa Staalbolts 

Biftopsftol fri og ubindret Beftvrelfe af famme Kirke og Dens Gods. 

Sighvat paaberaabte fig Sæmund Sigfusføns Dispofition, ifølge hvilken 

han felv og alle hans Efterfommere til evig Tid ffulde raade Derfor. 

Biffop Arnes Preft foor i hans Navn, at Biftoppen flulde fige Sand- 

Hed i hvad fom han denne Sag vedfømmende blev fpurgt om, det famme 

fvor Sighvat i fit eget Navn, ligeſaa Ginar Thorvaldsſon med Henfon til 

VBatnsfjord. Han paaberaabte fig at bans Farfaders Fader Fhord Thor— 

valdsføn havde ladet Vatnsfjord Kirke opbygge og indvie med den „Maal— 

Dage”, at ban felv og bans vette Arvinger ſkulde raade for Den. Hverken 

Giqbvat eller Einar funde imidlertid, paa Forefporgfel, negte, åt Odde og 

Batnsfjord Gods var og kaldtes Kirfeqods. Heller itfe negtede Sig- 

vat, at bans Moder havde fjøbt det af Bjørn Sæmundsføn og Sw- 

mund Haradsføn. Disſe Indrømmelfer vare tilftrættelige for Arne. 

Han fvarede, at faa vidt ban bavde lært at forftaa „Jura“, tilkom Det 

alene Biffopperne at raade over Kirferne og Deres Gods, og Lægmænd 

og Ufærde vare aldeles uberettigede til at tilegne fig og avve Dem; lige 

faa lidt funde de fælges, uden ſtor  Sjæle Fare". Erkebiſkoppen dømte 

aldeles til Fordel for Kivfen.  Saadanne GContracter og Beftemmelfer, 

fom disfe, vare fra forſt af utilladelige, fagde ban, og funde derfor heller 

iffe fenere fomme i Betragtning. Man afboldt fig imidlertid, fom det 

fones, vifeligen fra at underføge, bvor vidt overboved noget af alt Dette 

her omfpurgte Gods vilde bave været fljenfet til Kirfen, bviS Giverne 

havde funnet vide, at man fenere Devi vilde føge Netsgrund fil at Drive 

deres Urvinger fra Deres gamle YCtteqods. Dommen lød, at Nicolai Kirke 

i Odde og St. Olafs Kirfe i Vatnsfjord med alt tilliggende GodS ene 

og ftedfe ftulde ftaa under Forvaltning af Skaalholts Biffopper, og at 

Sighvat og hans Brødre faavel fom Ginar aldeles ingen Fordring ſkulde 

have derpaa. Sighvat anførte nu, fom vderfte Filflugt, at Sæmund 

Jønsføn i fin Iid bavde laant fin Broder Biffop Paal til hans Viel- 

fesrejfe 60 Hundreder imod at bæve Biffopstiende til et Beløb af 6 

Hundrede aarligt af en Deel Gaarde å Nærbeden af Odde, indtil de 60 

Hundreder vare betalte. Men Erkebiſkoppen betragtede Den fom Afdrag, 

og Laanet følgelig fom betalt i 10 Aar; Da Der nu var gaaet 78 Var 
hen fiden Biffop Paals Indvielje (1195), blev Sæmund Jonsføns Ar— 

vinger paa den Maade endog ſtyldige Biffopsftolen over 400 Hundre 

der, bvilfe Erfebiffoppen Da ogfaa ſtrax tildømte dem, men fom Biſkop 

Arne gjorde Afkald paa, idet ban Dog forbeholdt fig fin Net til Dem af 

Arvingerne til Odde-Godfet, fom fenere maatte vife fig gjenftridige mod 
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ham eller Kirfen (24de Iul) '). Da Denne Dom var falden, gave de 

øvrige, Der bavde lignende Sager at føre, uopfordret efter, og Biffop 

Arne gif faaledes fuldfommen fejrvig af Striden. Efter vore Foreftile 

finger ſynes Det imidlertid, fom om Sagen iffe har været ført med tile 

ſtrokkelig Upartiftbed. Erkebiſkoppen dømte jo, ſtrengt taget, i fin egen 

Sag. Han havde viſtnok den ftrenge Net for fig, men Billighed tilfagde 
Dog, at Kirfe-Gjerne nøde nogen Stadesløsholdelfe, førdi man faa ganſke 

afveeg fra bvad der havde været De førfte Giveres Mening. Det vifer 

for øvrigt, bvor mægtig Kirfen nu var, at Kongen iffe, felv eller gjen= 

nem bine Mænd, fynes at bave gjort nogen Indfigelfe i Billighedens 

Navn, eller, om ban virkelig har gjort Den, formaaet at faa Den tagen 

til Følge. Han ytrede iffe engang, far vidt det fader, nogen Utilfreds- 

bed med Biffop Urne, men ftiltes fra bam, fom Det figes, med ftørfte 

Venlighed. Aarſagen bertil var Dog vel for en ſtor Deel de Fortjenez 

fter, Biffop Arne bavde indlagt fig af at faa den norffe Lov vedtagen 

paa Island, og fom ban fremdeles lagde for Dagen, ligefom overhboved 

den oprigtige Varme, bvormed ban omfattede Kongens Onſker i alt bvad 

Der ej ftødte an mod Kirfens Interesfer. 

Biffop Arne man bave forladt Norge, førend Overeensfomften mel 

fem Kongen og Grøebiffoppen fluttedes den Aſte Auqujt; thi ellers vilde 

man vel have fundet bans Navn blandt de i Befeglingen af Forligs- 

Acten nævnte Biffoppers. Ogſaa Ravn Oddsjøn og Thorvard Thora— 

rinsføn vendte Denne Sommer tilbage til Island. For Afrejfen over- 

drog Kongen Dem fom Svsfelmænd VBeftvrelfen over bele Island i 

hans Navn, ligeſom Navn og Orm forben, og lod dem i Erkebiſkop— 

pens og mange andre anfeede Mænds Nærværelfe, fværge binanden 

indbyrdes Troſkabs-Eed og Staldbroderffab >). Ved deres, faavel fom 

Biffop Arnes og Sturla Lagmands fraftige Medvirkning blev, figes 

der, Den norffe Arvebaalk antagen endnu famme Højft, ved Mortensmesje 

(Alte November). - Hvorledes Dette gif til, er iffe nærmere fortlavet; 

paa Den Tid af Aaret var Der intet almindeligt Ting, og om Vedta- 

1) Jafobavafa-Uften (altfaa Dagen før 25de Juli) ftaar udtryffeligt i VBiffoy 

Arnes Saga Cap. 11, hvor Forhandlingerne og Dommen meddeles in ex- 

tenso. Maar det tidligere heder, at Stevnedagen til denne Sag var 29de 
Juni, da er dette iffe faaledes at forftaa, fom om Forhandlingerne allerede 

da begyndte; det var fun den Dag, da alle Parter ffulde være tilftebe i Ber— 

gen; vi Have ovenfor feet, at Hyldingen frede den Juli, og før den Tid Funne 

Forhandlingerne ej have begyndt. Den 29de Juni, Vetersmesjedag, var Gu— 

fathingets Aabningsdag; derfor var Denne Dag navnt, thi Kongen ffulde, 

fom vi have feet, lade flere vigtige Beftemmelfer og rimeligviis den hele Lands— 
lov vedtage paa Gulathing. 

?) Annalerne, ved 1273. 
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gelfen er føeet diftvictgvii8, fan Den igjen vanfkeligt have fundet Sted paa 
een og famme Dag over bele Øen. Denne Sag er faaledes meget dun- 

fel. — Det er tillige, fom ovenfor antydet, et ſtort Spørgsmaal, hvor 

vidt Den nu vedtagne ,norffe Avvebaalt” var den, fom ftod i den Lov- 

bog, der fendtes ud i 1271. Ii en ny Arvelov var nu, fom vi have 

feet, vedtagen i Norge, lige under Biſkop Arnes og de andre islandſke 

Hovdingers Øjne, og det ev Dog iffe fandfonligt, at disfe da ffulde have 

fadet den forædede Arvelov antage, for ftrar efter at ombytte den med 

en nå. Snarere maa man formode, at De have baft en Afftrift af den 

nye Arvelov med fig, og forelagt Deres Landsmænd Den til Untagelfe '). 

Den Sejr, Biſkop Avne havde vundet ved Dommen om Kirfe- 

godfet, gav ham nu en afgjort Overvegt, Der ogfaa forhøjedes ved hans 

ftore Popularitet blandt de lavere Klasfer. Det maatte heller ikke vætke 

fiden Foreftiling om hans Magt, at man faa Den bøjbyrdige, mægtige 

Sighvat Halfdansføn nødfaget til at flytte fra Den Gaard, hans For- 

fædre i faa mange Genevationer havde befiddet, og opflaa fin Bolig paa et 

andet Sted.  Sigbvat felv blev alligevel fnart en af Biſkoppens ivrigfte Ven- 

ner. Uden Skaanſel tvang Arne de Gejitlige, Der endnu fevede i Egte— 

ffab, til at flille fig ved Deres Koner; faaledes maatte Egil Salmunds- 
føn paa Reykjaholt, Der havde Subdiacon-Vielfe, frafige fig fim Huſtru, 

med bvem ban bavde været gift i mange Aar, og baft fem Børn. 

Denne Strenghed var ej alene fimpelt ben en Hævden af Coelibatsbudet, 

men ftod ogfaa i den nærmefte Sammenbæng med Vindicationen af Kir- 

fegodfet; tbi Det havde, fom vi vide, vprindeligt været De Høvdingers 

Mening, der opførte Kirfer og fljentede Deres Gjendomme dertil, at de 

felt og deres Efterkommere tillige ſkulde beklæde De Dertil hørende gejft 

fige Embeder, uden dog i mindfte Maade derfor at opgive Dere verds- 

fige Stilling, eller ophæte deres Familieliv. At det lykkedes Biftop 

Arne at fætte fin Vilje igjennem, endog naar Den fyntes at ftride mod 

Billighed, vifer hvor ſtor hans Anfeelfe maa hate været. Han var 

heller iffe den, fom lod en faadan Overvegt og Indflydelſe ubenyttet. 

I Løbet af Vintren 1273—1274 udarbejdede han fin nye Cbriftenret 

efter De Principer, bvorom ban og Erkebiſkop Jon vare blevne enige, 

eller maaffee rettere efter Det bam af Erkebiſkoppen meddeelte Udkaſt, og 

fit allerede paa Ultbinget 1275 den ftørfte Deel Deraf lovtagen, fun med 

Undtagelfe af nogle faa Capitler, og midlertidigt, indtil det erfaredes, 

hvor vidt Kongen og Erkebiſkoppen vilde forordne nogen anden Chriſten— 

1) Arne Biſkops Saga Gap. 11. UAnnaferne fige viftnok, at det var Arvebaalfen 
i den Lovbog, Kong Magnus havde fendt til Fåland, fom blev vedtagen, men 

Maguus funde jo allerede have fendt em Ufffrift af den nye norffe Landslov. 
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ret). Biſkop Avne formodede vel, at man nu funde betragte Sviften 

mellem Kirfen og Kronen fom ganffe afgjort til Den førftes Fordel, og 

felv de verdslige Høvdinger, Der bavde famtvyffet i den nye Chriſtenret, 

tænfte vel neppe, at der vilde opftaa nogen VBanffelighed med Henſyn til 

Befræftelfen af Overeensfomften, hvorpaa Den var bygget. Urne troede 

vel endog, at det førfte Skridt, Erkebiſkop Jon vilde gjøre efter fin 

Hjemfomft fra Conciliet, var at lade den Chriſtenret, ban havde udar- 

bejdet for Norge, lovtage. Den famme Fro, i Forbindelfe med Urnes 

ftore Anfeelfe og Popularitet, var Det Vel og, fom bevægede Fhingmæne 

Dene til at antage Chriſtenretten, uagtet, fom vi ftrar i det følgende 

ville fee, flere af dens Beftemmelfer i Det mindfte vare Høvdingerne 

meget imod. Men ftrar efter at Altbinget bavde været holdt, og Chriſten— 

retten vedtagen, fom Biſkop Jørund hjem fra et Beføg i Norge, medbrin- 

gende Afſkrift af De paa Conciliet fattede Statuter, ligeſom ban Da og 

maatte funne give Beffed om, at Paven fun havde meddeelt en betinget 

Betfrærftelfe paa Overeensfomften, og at Betingelferne vare af den Natur, 

at Kongen iffe funde antage dem alle, bvoraf Følgen igjen maatte blive 

Den, at Overeensfomffen endnu indtil videre maatte betragtes fom ikke 

tilværende. Dette forandrede Sagens Udfeende. Med Overeensfomften 

faldt ogfaa den Grundvold, bvorpaa Den nve Goriftenret bvilede, eller 

den Forudfætning, under bvilfen Den var antagen. De verdslige Herrer 

grebe Derfor Lejligbeden til at foæle Den i Fødfelen, og for Reſten til 

at fætte fig op mod Biffop Arne, bvis Indflydelfe &j alene i gejftligt, 

men oqfaa i verdsligt Henfeende de betragtede med Skinſyge, og hvis 

myndige Ferd overhoved var Dem ubebagelig. Denne Mvndighed fagde 

Arne ifær for Dagen, Da han med fin fædvanlige Nidkjarhed føgte at 

bringe De paa Conciliet fattede Beftemmelfer med Henfyn til Korstoys- 

Anliggendet i Udøpelfe. Han fik ej alene Fienden af de firkelige Jnd- 

tægter ordnet og beftemt paa den for Sagen fordeelagtigfte Maade, men 

prædifede Dertil faa ivrigt og indtrængende for Folfet, at em Mangde 

toge Korfet, og at Bønderne endog vedtoge, at enhver, fom betalte 

Ibingfarefjøb, det vil altfaa fige enbver ffatteydende Indbygger af Lan- 

Det, I hvert af De 6 Aar, hvorom her var Fale, ffulde betale en Alen 

Vaadmaal til det bellige Lands Frelſe, til hvilfen Afgifts Inddrivelfe 
ban beftiffede duelige Folt over bele Landet.  Hevtil fom nu vgfaa den 

Strengbed, hvormed han og Biſkop Jørund føgte at fætte flere af Den 

1) Arne Biffops Saga Cap. 14. Dette maa have Fortrinnet for nogle min- 

dre gode Codices af UAnnalerne der henføre den nye Chriſtenrets Unta- 

gelfe til 1276. De VBegivenheder, der i det følgende omtales, vilde, naar 

Ghriftenrettens UAntagelfe iffe frede før, ej have funnet foregan af Mangel 

paa Tid. 
bh 
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nys vedtagne Ghriftenret$ Beftemmelfjer om Gaver og UAfgifter til Kirfen 
igjennem, medens de derimod fordrede fuldfommen Skattefrihed for fine 

egne Folt. Om Høften 1276 indleb der til Kongen en Strivelfe fra 

Biffopperne, GSysfelmændene, de baandgangne Mænd og bele Afmuen 

paa Island, under alles Segl, bvori de meldte, at de paa Biffoppernes 

Bud og efter Erkebiſkop Jons Foranftaltning havde midlertidigt vedtaget 

den nye Chriſtenret til at gjelde, indtil Kongen og Erkebiſkoppen ind 

rettede en anden, eller gjorde de Forandringer i den allerede vedtagne, 

føm de fandt pasfende). Men ved Siden heraf blev der og, beder 

det, forebragt Kongen, fandfynligviis i fortrolige Breve, at Biffopperne 

forbøde deres Huusfolk at betale Stat eller Sbingfarekjøb, og at De lagde 

nye Skatter eller Byrder paa Folk, f. Er. de faafaldte Madgaver paa 

VBandfaftez Dagene om Sommeren — der netop paabydes i Chriſtenret— 

ten?) — m. m., ligefom Der ogfaa flagedes over at Biffopperne fordrede 

Tiende af Kirkegodſet til Det hellige Lands Frelfe, og bade Ulmuen om 

at vde frivillige Gaver Dertil. J Den Anledning førev da Kongen til- 

bage, faaledes fom det forben er anført, at man maatte fee fig vel for 

hvad man gjorde, inden man ſamtykkede i nogen ny Lov, hvad enten Den 

gjaldt Gbriftenretten eller nogen fom belft anden Met, førend ban havde 

faaet afgjort med Erkebiſkoppen, bvad der ffulde gjelde; bver den, fom 

handlede herimod, vilde han iffe betragte med fynderligt venffabelige Blik; 

det var hans og Erkebiſkoppens, ingen andre$, Sag, at forandre enten 

Gbriftenretten eller nogen anden Lov i bans Land. For Reften tvivlede 

han iffe paa, at De, Der bavde vedtaget Chviftenretten, bavde gjort Dette 

i Den bedfte Mening. Med Henſyn til de Klager, Der for Reften førtes 

over Biftoppernes nye Paalæg, forbød ban udtryffeligt hver og een 

Ræqmand at underfafte fig nogen fom beljt Afgift, der ej havde beftaaet 

fra gammel Iid, om end fun af en enefte Alen VBaadmaal, og fagde 
at man heri funde benfevde fig under ham; hvad derimod Gaverne til det 

hellige Lands Frelfe angif, og Prædifenerne efter Pavens Bud, evklæ- 

rede ban Det faa langt fra, at han vilde forbyde dette, at han tvert imod 

anfaa den, der tog Korfet, eller ſtjenkede af fine Midler til det hellige 

Sand, for bedre end Den, Der iffe gjørde det, ligefom ban med Henfyn 

til Amisfer overhoved vtrede, at han fynte8 godt om, at enhver uop- 

førdret gjorde for fin Sjæl, hvad Gud indgav ham. Man unde da 

1) Arne Biffops Saga Cay. 15. 

*) Nemlig i Arnes Ghriftenret Gap. 13. J det væfentlige ſtemmer dette Cap. 

med det tilfvarende (Gap. 39) i Jons Ghriftenret, der igjen Flutter fig til 

FIroftathings-Ghriftenret Gap. II. 32, 33. Disje Madgaver fres heraf at have 

været em norff Skik, der nu førft blev indført paa Island. 
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gjerne, om man vilde, ogſaa vde Den Almisſe, hvorom ber var Fale, 

men eller8 maatte man ikke formeligt underfafte fig nye Beftemmelfer, 
uden at de udgikf fra Kongen '). - Disfe Breve fra Kongen bleve over- 

feverede Biffop Arne og de øvrige, til hvem de vare beftemte, juft fom 

De fad i et prægtigt Bryllup paa Madrevalle, hvor foruden Biſkop Arne 
ogfaa Biftop Jørund, Abbederne af Vidø og FIveraa, Navn Ovdsføn, 

Jon Lagmand og mange andre Høvdinger vare tilftede. Brevene bleve ftrar 

ivrigt fæfte, og Stemningen mod Biftop Arne gav lig tydelig nok tilfjende 

Derved at man i Spøq (od falde Ord om, at Shangbrand Preft not var kom— 

men igjen før at chriſtne Island anden Gang ?). Imidlertid kunde deres 

Triumf over Biftop Arne enda iffe være faa ſtor, thi i et andet Brev, 

hvori Kongen forordnede et og andet med Henfyn til Regjeringen paa Is— 

land, vifte ban Arne Den ftørfte Jillid og Hæder. Der fom ogſaa 

Brev fra Erkebiſkoppen, bvort Denne opfordrede Biffopperne til at op- 

retholde Kirfens Net fom de bedſt funde. Arne lod fig Derfor ikfe for- 

knytte, men førev tilbage til Kongen, at ban efter bedfte Overbeviisning 

bavde ladet Cbriftenvetten vedtage, og fendte nu berved en Affkrift af 

den for at Kongen og Erkebiſkoppen felv funde tage den under Overvejelfe. 

Han havde paa Denne Iid alvorlige Frætter med Den mægtige Thorvard 

Thorarinsſon.  Anledningen hertil var ifær, at ban tog fig af Bønderne 

naar Thorvard, fom Sysſelmand, forefom ham at gaa alt for ftrengt 

til Verks mod Dem: Derved blev Det endog almindeligt, at VBønderne, 

naar De ſagſogtes af Svsfelmanden, ſkod deres Sager fra Denne under 

Bijfoppen, Det vil fige anraabte Biffoppens Beſkyttelſe, og Biſkoppen 
truede Da endog ftundom med Ban, bvis ikke Sysfelmanden fod Sagen 

falde: en Fremferd, der fiffert var gjort I Den bedfte Mening og manffee 

i de flefte FIilfæde havde Billigheden paa fin Side, men dog umuligt 

funde beftaa med ordentlig Nettergang, og neppe engang lader fig for- 

flare anderledes end Deraf, at De nye Nettergangsformer endnu iffe havde 

fevet fig ind blandt Folfet, faa at baade Biffoppen og Folfet med en 

vis Naivetet troede at funne tilfidefætte Dem, naar Det forefom Dem at 

De misbrugtes 3). Herom fendte Thorarin, føm man lettelig fan begride, 

1) Arne Biffops Saga, Gay. 17. 

?) Arne Biffops Saga, Gav. 18. 

3) vende af disfe Sager omtales udførligt i Urne Biftops Saga, Gav. 18 

og 19. Det er af Interesfe at lagge Merfe til, hvorledes de nye norſke In— 

ftitutioner her allerede vife fig at være i Virkſomhed, fiten ven norffe Lova 

Antagelfe. I begge Sager Handles der om Venegtelfeseed efter norſt Skif, 
med eller uden Medeedémænd. „Olaf“, heder det, „gik til Eed og fyor, men 
da hans Vidner (det vil her fige Medeedsmænd) frulde fande hans Ged med 

Mund. Det norffe Folks Hiftorie. yv. 41 
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en Indberetning til Kongen, men funde dog iffe andet end give Biffop- 
pen det bedfte Lov i alt, bvad Kongedømmets Sager forøvrigt angik. 

FI Brevet foreføm ellers disfe merkelige Od, der baade vidne om Biſkop 

Arnes overvættes Indflydelfe og om Uvanthbeden ved de nye Retsformer: 

„Herre, med eders Filladelfe viljeg fige, at det nok vil blive de flefte vanſke— 

figt at ftyre Regjeringen ber, med mindre han (Biſkop Urne) rokker dem Haan- 

Den og bjelper dem fom han finder for godt. Hans Magt i Landet er faa 

ftor, at eders Mænd neppe tør byde bam Den Modftand føm man elleré 

ffulde tro at de havde Mands Mod og Hjerte til. Paa Fbinget i 

Sommer vare Navn og Biftoppen De raadende; Det var ellers faa fom faa 

med Deres Enighed; Lovfigemanden (Sturla) var ugreid, han henſkod de 

flefte Sager under Biffoppens og andre Mænds Dom, font det funde 

falde fig, og af Lagrettesmændene havde man liden Nytte” 1). 

Kong Magnus fendte i Denne Anledning Cindride Bøggul anden 

Ganq til Island fom fin Ombudsmand, og med bam FJslændingen Ni— 

kolas Ovdsføn, den famme, vi have feet fom Thord Kafales ivrige Til— 

hænger *). Han medgav dem Breve til Gjenfvar paa dem, ban havde 

faaet, og uagtet ban ftrengeligt forbød den nys omtalte Henføydning fra 

Svsfelmændene under Biffoppen, vifte ban dog fremdeles Biſkop Arne 

den ftørfte Venlighbed og Agtelfe, fendte bam betydelige Foræringer til 

hans Kirfe, og æffede endog, fom det fones, hans fortrolige Mening 

om hvorledes man føulde indrette Def med Øens Negjering, og om De 

fornemfte Mænds Egenſkaber og førre eller mindre Dygtighed med Hen- 

fon Dertil. — Biffoppen førev ftrar tilbage fom Svar berpan, at Navn 

Oddsføn forefom han bedſt fliffet af De Indfødde til ene at vaade for 

Landet, men at Det Dog var befvemmere og mindre foftbart af Der vare 

flere Sysfelmænd. Af de tvende Lagmænd vofte han Jon, og fagde at 

han foor vel og forftandigt frem med fit Hvert, men at Sturla derimod 

fam, vilde de iffe til, overvundne af Thorvards Overtalelfer eller Truſler“. 

Der tales nu end videre om en „Dom“, der ffulde dømme mellem dem, ganføe 

paa norff Viis. Ved den anden Sag er der Fale om „Eenseed“, og Vi 

ffoppen ffriver udtryffeligt til Thorvard, at Sagen ej er faa for at flere 

ftulle deeltage i Benegtelfen, med andre Ord at Lyritar- eller „Settar“-Eed 

ej behøvedes, efter ben norffe Regel at ren ffal nægte for en Øre, to for 

tvende, tre for trende, ov. f. v. I den aldre isl. Lovgivning Fjendtes iffe disfe 

GSlags Eder; der havde man , Kviderne". Altſaa var norff Rettergaug nu 

fuldftændigt indført. 

Arne Biffops Saga Gap. 19.  Lagrettesmændene vare vel, fom ovenfor an- 

tydet, endnu uvante ved fin nye VBeftilling, og forfnytte. Thorvard har, fom 

man feer, endnu iffe funnet vænnet fig af med at bruge den gamle Benæv- 
nelfe „Lovſigemand“. 

2) Se vyf. S. 232. 

— 
— 
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gjorde mindre Nytte end det funde behøves, og at der i den Anledning 
burde tage: Forholdsregler. Høvdingerne, førev ban, vare uenige inde 

byrdes, men Dog alle Kongen troe; med De haandgangne Mænd fom 

han felv godt ud af det, undtagen med FIhorvard, fljønt Der ikke egent- 

fig var nogen Sag imellem dem. I denne Uenighed, meente ban, havde 

Thorvard vel faa megen Skyld fom ban, og bvis han, fom han troede, 

fvertedes hos Kongen af Fborvard, bad ban ham ej give ham nogen 

Sag førend ban havde overbeviift fig om at Thorvard havde Ret. Hvad 

Gbriftendomsbaalfen angaar, Da var Det, fagde ban, iffe bans Agt at 

drive mere paa Gjennemførelfen af De vedtagne Dele end pasfeligt funde 

pære. — Imidlertid vejfte Gindride Bøggul og Nifolas Oddsføn om i 

Landet paa Thingene og inddrev De fongelige Skatter med langt ſtorre 

Strengbed, end man Hidtil havde været vant ved; De ivettefatte ogſaa 

Bønderne baardt fordi De ſkod Deres Sager fra Sysfelmændene og til 

Biftoppen, erflærende Dem, fom gjorde det, for Landraademænd eller i 

det mindfte ſtyldige i Brevbrud; endelig forbod de Bønderne veent ud 

at yde Madgaver I faa ftor Udftræfning, fom Biſkoppen bavde fordret 

dem. I alt dette handlede Eindride, fom man feer, ganſke efter Kong 
[9 

C% Magnus's Inftruction, og ban tilføjede derfor, bvad Helligdagshold an- 

gaar, at ban iffe vilde blande fig Dert, faafom Kong Magnus havde 

erølæret, at det alene tilfom Biffoppen at beftemme Helliqdagshodet. Siden 

fif Biffop Arne Anledning til at erflære baade Gindride og Nikolas 

faldne i Ban, fordi de havde forgrebet fig paa en Preft '), Der var 

uforffammet imod dem. De protefterede herimod, og vide intet Stridt 

gjøre til at erbverve Abfolution. VBiffoppen faa fig Da nødt til at give 

dem den uden anden Betingelfe, end at De betalte Preften 6 Mtr. Men 

fra den Tid af, beder Det, var Gindride den føjeligfte mod Biffoppen, 

og De fom udmerfet vel overeens I alt bvad Eindride ſkulde udføre paa 

Kongens VBegne; ban aabenbarede ham nu, at Kongen ved bans UAfrejfe 

bavde befalet ham at give efter for Biftop Arne, men iffe mere end han 

felv fontes for Biffop Jorund. Eindride tillod ogſaa Biſkop Arne at 

1) Arne Biffoyps Saga Cap. 22.  Preften, en flerf og voldfom Mand, havde 

været uforffammet mod bem, da de ffulde fætte over em Elv paa en Ferje, 

der tilhørte Ham, og fom de maaffee havde taget uden at fpørge ham ad; 

han vilde endog fafte de FTaffer overbord, hvori de forvarede de Fongelige 

Breve, hvorfor de firaffede ham ved at fafte hans Sager i Bandet: Denne 

Preſt, heder det, var en Søn af Gudmund Hjaltesføn, der blev drøæbt i Thrond- 

hjem fordi han havde faaret Thorberg paa Raudsvold. Denne Thorberg fers 

af Navnet, faavel fom hans Gaards Navn, at maatte være en Søn af hiin 

Grlend Thorbergsføn, der var em Broderføn af Grøebiffop Eyſtein. Saa 

fænge ejede altfaa Atten endnu fin gamle Ovelsgaard Raasvold eller Rauds- 

vold. Ge foregagende B. Slægttavle 6. 

AL * 
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paatale fine Sager paa Heredsthingene efter den gamle Cbriftenret, dog 

faaledes at Sekterne belft flulde rettes efter Den nye Lov; ban forbød 

ogfaa De haandgangne Mænd at befatte fig med Kirkefager; men til 

Gjengjeld vifte ogfaa Urne fig defto ivrigere i at befordre Kongens In— 

teresfer, thi, fagde Eindride, defto rimeligere var det Da ogſaa, at Kirken 

og Biffoppen beholdt fine Nettigheder ubefkaarne. 

Et Erempel paa Biftop Arnes Iver for Kongens Sag er os op— 

bevaret.  Sysfelmanden Asgrim Fhorfteinsføn, der havde Biffop Arnes 

Anbefaling at taffe for fin Udnævnelfe til Svsfelmand, faa i Uenighed 

med en vis Bjørn, hvis Kone var i Slægt med Biftoppen, faavel for 

med Loft Helgesføn, Biffoppens Syfterføn og Forftander for Skaalholts 

Biffopsgaard. Asgrim føgte at bringe Dem i Ulejlighed, og der frem- 

jtod virkelig nogle Folk, der, viftnok efter hans Anſtiftelſe, beſtyldte Dem 

for at bave talt ufømmeligt om Kongen. VBiffoppen felv anmeldte dette 

for Eindride, Der ſtrax ftevnede Dem* over til Norge for at retfærdiggjøre 

fig. Dette er et af dDe førfte Exempler, vi treffe, paa flige ſaakaldte 

, Mtanftevninger”, Der naturligviis vare Islandingerne yderſt forhadte. 

De Stevnte tyede til Biffoppen om Hjelp, og nu forft, efter at bave 

opfyldt bvad han anfaa for fin Pligt mod Kongen, tog ban fig af fine 
Slagtninger; ban fit et Mode i Stand mellem Findride og AUsgrim; De 

undføyldte fig, og Det vifte ſig at Deres Forſeelſe iffe var faa flem; 

det føm Da til et Forlig, bvorved de fvore Kong Magnus, Kong Erik 

og Hertug Haafon Froffabseed, vg lovede at være ban hulde og tro, 

hemmeligt og aabenbart, famt aldrig at være imod Kongens Ombuds- 

mand, naar ban talte om Lov og Net; bvorimod Eindride tilbagefaldte 

GStevningen. Saa magtpaaliggende fod Biſkop Arne det være fig at 

bævde Kongens Hæder, at ban endog fatte den over fine egne Frænders 

Interesfer. Af denne faavel fom andre Beretninger ſkulde det for Reſten 

fones, fom om allerede Eindride Boggul har baft Det Hverv at faa en- 

felte Avtifler af den nyere norffe Landsløv vedtagne paa Island, førend 

endnu nogen egentlig for Island indrettet Lovbog var fendt Der vver. 

Dette var, fom vi have feet, rimeligviis allerede ffeet med Urvebaalfen 

1 1273, og det funde, efter at førft Den norffe Lov var indført paa 

Øen, fet føee med andre Dele, idet disfe fun undergif en Modification, 

uden at Forandringen i fig felv var igjnefaldende '). Da Eindride for- 

1) Gaentlig funde man vel næften allerede betragte Arnes VBeftræbelfer for at 
faa fin Ghriftenvomsbaalf antagen fom bhenhørende til dette Foretagende. 

Naar der ovenfor tales om at Gindride ,handlede om Lov og Ret”, fan det 

vel vanffeligt forftaaes om andet end flige vartielle Vedtagelfer af Foran- 

dringer i Liighed med hvad der var feet i Norge. | 
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fod Island, for at veife hjem igjen til Norge, ſkrev Biftop Arne med 

ban til Kong Magnus, og overflod det nu ganfte til Kongens Beftemmelfe, 

hvorledes Det fulde forboldes med Chriſtendomsbaalken 1). Altſaa, med 

andre Ord, Denne var nu ganſke fufpenderet og Den ældre endnu gjeldende. 

Allerede førend Eindride drog fra Øen, havde Navn, Fhorvard og 

Sturla indftibet fig for at Drage til Norge. Om de havde faaet nogen 

Kaldelfe af Kongen, vides iffe; maaſkee havde Gindride efter Biffoppens 

Raad anmodet Dem om at vejfe, Ravn for, om Kongen fandt faaledes for godt, 

at blive udnævnt fil Overbefalingsmand, Thorvard for at fvare paa De 

Klager, Biftoppen fremførte mod bam, og Sturla for at møde baade 

Thorvards og Biffoppens Klager over hans Mangel paa Holdning. De 

fom dog iffe Det Aar fængere end til Færøerne, Da de lede Sfibbrud 

Der og maatte forblive Der Vintren over. - Vaaren efter fom de til 
Norge, hvorfra Sturla Dog allerede famme Sommer vendte tilbage. De 

Klager, fom baade Biftoppen og Fhorvard forte over Sturla, vife at 

han nu paa fin gamle Alder bar været for fvag og angſtelig til at 

funne beſtyre fit vanffelige Embede tilbørligt. Efter fin Hjemkomſt fynes 

ban ogfaa tildels at bave Draget fig ud af De politifte Conflicter, indtil 

ban, i 1283, nedlagde Lagmands-Cmbedet, og traf fig tilbage til Fagerø 

i Breidafjorden, hvor han døde Naret efter, 70 Aar gammel (30te Juli 

1284) 2). 

60. Kong Magnus's Forhold til det fvenffe Hof. Forhandlinger om Rigs— 

arændfen. Magnus optræder fom Fredsmegler mellem Kong Valdemar og 

hans Broder. 

Med. Sveriges Konge og Jarl fortfatte Kong Magnus den ven- 

ffabelige Forbindelfe, Der allerede var ſtiftet hans Fader Kong Haa- 

fons Tid. Hertil bidrog ogfar meget Det Svogerftab, fom var mellem 

Magnus og Kong Valdemar, og Den fælles Interesfe, de fom gifte med 

hver fin Datter af Kong Erik VBaldemarsføn i Danmark havde af at va- 

retage Deres Huftruers Tarv lige over for Det Danffe Kongebuus. Vi 

have fanledes feet, at Der i Uaret 1264 ved norffe og fvenfte Befuld- 

mægtigede paa Den ene Side, og Danffe paa Den anden, iftandbragtes et 

fanfaldet Opgjør, hvorved Det endog pan Sfillingen beregnedes, hvad der 

)) Urne Biffops Saga Cap. 37. Arne fendte ved denne Lejlighed Kongen 
ogfaa pen friff Heft, der fom godt tilpas". 

2) Arne Biffops Saga Cap. 20, jvfr. Sturlunga-Saga X. 19. Her figes det, 

at Sturla lod Lagmands-Embedet fare Da GStridighederne begyndte; dette er 

iffe ganffe nøjagtigt, for faa vidt fom han virfelig blev i Gmbedet til 1283, 

fom bet nedenfor ffal omtales; men man feer bog, at han den hele Tid Holdt 

fig udenfor disſe volbfomme EStorme. 
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tilføm enbver af Kong Eriks fire Døtre '), uden at det Dog Iyffedes i 

Det mindfte Den fvenffe og norffe Dronning at fomme i fuldftændig 

Befiddelfe af fine Godfer, hvilfet igjen fenere, fom vi ville fee, var Ho— 

vedaarfag fil en fangvarig og blodig Kriq mellem Norge og Danmark. 

Det Mode, fom Kong Magnus om Sommeren 1265 havde med Byrge 

Jarl, fandfynligviis i Kongebelle eller Ljødhbuus, og Hvorom der ovenfor 

er. handlet, var vel for en ftor Deel foranftaltet i den Henfigt at raad- 

flaa nærmere om dDisfe Anliggender; man veed for Reſten iffe mere 

Derom, end hvad Sturlunga-Saga beretter i Unledning af Sturla Thords— 

føns Nærværelfe ved Mødet, og den Draapa, ban ber fvad for Jarlen. 

Det er imidlertid ogfan bøjft fandfvnligt, at Kong Maqnus allerede ved 

Den Lejlighed bragte et UAnliggende paa Bane, der fees at have ligget 

ham færdeles meget paa Hjertet, nemlig at faa Grændfen mellem Norge 

og Sverige beftemt. Der havde, faa vidt man fan fee, ingen Forband- 

finger fundet Sted herom, fiden Kong HaradD Gille& og Farlen Karl 

Sunesføns Daqe, da Grændfeffjellet mellem Veſtergotland og De tilftø- 

Dende Dele af Norge var bleven beftemt ved VBidnesprov paa begge 

Sider *). Nu blev hele Den norff-fvenffe Grændfe lige fra det øverfte af 

Femtefand, ved Lapmarfens Begyndelfe, til Gøta-Elven opgaaet og beftemt. 

Vi have endnu en Afftrift af et i den Anledning forfattet Document, 

hvoraf man feer, at bver Konge udnævnte fer Mænd til at træde fam- 

men og beftemme Grændfen efter Vidneforflaringer, optagne i De for- 

ffjellige Grændfediftricter.  Disfe tolv Mænd, bvoraf fanledes Grandſe— 

commisfionen beſtod, vare fra norft Side Hr. Erling Alfsſon, Erling 

Lagmand paa Naumarife, Sigurd Pertil, Laqmand i Oslo *), en vis 

Gjardar Bonde, Fhorlaf paa Niva*) og Thore Thinghatt 5); fra 

foenff Side Gøtftaf Petersføn, Karl Haradsføn, Brynjulf Bothildes- 

føn, Gunulf Preft paa Ving, Chriſtmad Palnesſon og Nifolas Chri— 

ftinesføn 9). Men om disfe Mænd felv foranftaltede Bidneforflaringerne 

opfagne, eller, hvad der er Det rimeligfte, disfe allerede vare optagne 

ved Kongernes Foranftaltning førend Commisfionen udnævntes, eller om 

1) Se ovf. S. 480, 481. 
DS. op UA GS. 1262. 

3) At Sigurd Vertil var Lagmand i Oslo 1266, ligefom Erling Lagmand paa 

Raumarife, ſees af et Diplom for dette Aar aftryft i Annaler for Nord. Oldk. 

og Hift. 1846, &. 162. En Sigurd Fertil, neppe den famme, nævnes i 

Haafon Haafonsjens Saga, allerede ved 1239, te ovf. III. S. 938. 

4) Riva er Gaarden Rive i Aremark. 

5) En Thore Thinghatt nævnes fom Søn af Hr. Jon Raud Jvarsføn i Anna- 

lerne ved 1310; da han faldt i en Irefning mod Hertug Grif. Men det fan 
vel iffe være pek famme. 

5) Karl Haradsføn og Brynjulf Bothildesſon nævnes i Dipl. af 1285 fom den 

fvenffe Kong Magnus's Mænd. 
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endelig Denne Commisfion fun beffiffedes til at beftemme den meft omtviftede 

Grændfe fra Eidſkogen af indtil Herjedalen, Det erfarer man ifte af Do- 

cumentet, lige faa idet fom Der angives noget Aar, naar Acten forfat- 

tedes. - Bi erfare fun at de 12 Mænd famledes paa Magnor, paa 
Gidffogen, og beftemte Der Grændfen, under Eeds Filtud, og med Tru— 

fel om Lovens Straf for enbver, Der frænfede Den. 

Documentet indebolder udførligt alle de enkelte Vidneforflaringer, 

bvorved man nøje færer Grændfen at fjende for bvert enfelt Grandſe— 

fandffab. — Det beftnar faaledes af forffjellige Afdelinger. Den førte 

Afdeling af. Documentet indebolder Vidnesprov for bvert af De ti faa 

faldte Endemerfer mellem Nodinge-Na-Ofen ved Gota-Elven og Grinnefors 

paa Den nuværende Grændfe af Smaalenenes Amt og Ufershuus Amt '). 

Hvert af disſe Endemerker inddefatter felv en fort Stræfning; De fer 

førfte eve befvorne af tretten, Det fytvende af fem, Det aattendDe af fer, Det 

niende ligefan af fer, det tiende af fire Verfoner, af hvilke ingen for 

teften er befjendt af biftoriffe Beretninger eller Diplomer. „Endemer— 

kerne“ felv ere 1) fra Nodinge-Oos til Aur, 2) fra Nur til Roden ved 

Raudemvr, 3) fra Nøden til Stevnelundene midt paa Kvrfjeld, 4 fra 

Stevnelundene til Kverndølebef, 5) fra Kverndølebek til Fylsbek, 6) fra 

Fylsbek til Brotebef, 7) fra Brotebef til Sundsbrunn, 8) fra Sunds- 

brunn til Stavnen ved Store Lee, 9) fra Stavnen forbi Sledafleiv til 

Runefuren, 10) fra Runefuren over Slodrefors og Hylvekjolen til Grin- 

nefors. Foruden Dette mere udforlige Idingsvidne optoges vgfaa en 

fortere Forklaring om Grændjen fra Nodinge-Ua til Store-Lee, af en 

vis Peter paa Hjertbeim i Elvefysfjel. Ved at underføge Beliggenbeden 

af de anførte Grændfepunkter fees Det, at Grændfen, par ubetydelige 

Afvigelfer nær, var den famme fom Den nuværende mellem Baabuuslen 

og Smaalenene paa Den ene Side, Vejftergøtland, Dalsland og en Deel 

af Vermefand paa Den anden. 

Efter Ibingsvidnet om Gvrændfen fra Elven til Grinnefors følge 

umiddelbart to andre, optagne paa Herjedalens faafaldte Altbing, Der 

bofdtes par Sveig, i Overvær af Erfebiffop Jon, De oven nævnte Chors- 

brødre Sira Siqbvat og Erlend, nogle Prefter og en Deel andre an- 

feede Mænd, bvoriblandt den blandt Deltagerne i Orkno-Toget nævnte 

Paal Sure, og Markus Dylla, Søn af Eindride Sfvadra, en Thron— 

der *). abenbart er Dette ſkeet medens Erkebiſkoppen vifiterede i 

1) Grinnefors er ogfaa nu Grændfepunft (Røfet No. 38) lidt føndenfor Røm- 

ffogen. Jevnf. ellers Lignell i Ann. for Nord. Oldk. og Hift. 1849 S. 146—150. 

*) Marfus Dylla omtales i et Bar Breve. (Dipl. Norv. 1. Nv. 40, 41, 640.) fom 

Broder til en vis Gilif Skvadra eller Gilif paa Sfvadra; det er derfor faa godt fom 

vift, at Marfus og Gilif maa have været Gindrides Sønner. Marfus ſees af det 

føritnævnte Diplom at have været død allerede en god Stund før 1297, lige- 
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Herjedalen, men hvad Aar det var, angives ikfe, fun fynes man at maatte 

antage, at det var ved Thingtid, om Sommeren, følgelig ikfe i noget Aar, 

hvor man veed, at ban om Sommeren var andenfteds, f. Gr. i 1269, 

1271, 1273; det maa Da bave været enten i 1270 eller i 1272, thi 

paa noget Aar fenere end 1273 fynes man af Grunde, der nedenfor 

ville vife fig, vanffeligen at funne gjette. Det førfte Tbingsvidne aflagdes 

faaledes, at 4 Tylft af De ældfte Bønder i den pvre Dal, Hvis Mavne 

angives, aflagde Eed paa at visfe af Dem opgivne Grændfepunkter Vare 

tigtige, medens en anden halv Tylft fandede deres Ord, i Overvær af 

bine Mænd faatel fom af alle Bønder fra den nedre Deel af Dalen '), 

der ligefedes erflærede Angivelferne for vigtige, „og at De heller ffulde 

falde, Den ene paa Den anden, førend De fravege De nu omvidnede Ende- 

metter, fom Deres Fædre havde angivet og opregnet for Dem”. Det 

beftaar af to Afdelinger, af bvilfen den ene begynder ved Straum i Jemteland 

og angiver mange Merfepunkter langs Jemtelands og Herjedalens egen 

Grændfe mod Helfingeland og Dalarne; denne Grændfe er, faa vidt det fan 

ffjønnes, ganffe fom Den nuværende, nemlig over Navnafil (Namfele), 

Ravundafors (Nagunda-Fors) o. ſ. v. til Throndeklett og Trollegrav; 

Den indfader fig fiden endog paa at antyde Grændfen videre, lige indtil 

Store Lee, med De faa Merfepunfter: Trollegrav, Feimufjeld, Frengs- 

ende, FIbingvold og Lee, bvoraf Det føulde fynes fom om disſe Folt 

endnu troede at Vermeland, eller Den ftørfte Deel deraf, borte til Norge. 

Det falder af fig felv, at dette Vidnesbyrd blot for deres eget Landſkabs 

Grændfe har funnet være af nogen Vegt. Den anden UYfdeling ind- 
ftrænfer fig til at angive Grændfepunfterne mellem Jemteland og Herjeda- 

fen paa Den ene, og WVangermannland, Helfingeland og Dalarne paa 

den anden, uden at gaa videre. Dette begynder allerede med , Mau- 

Daberg” i Finmarfen (d. e. Lapmarfen), og angiver Derefter ikke altid 

De famme Punkter fom Den foregasende, men Netningen fynes Dog 

ganffe at være Den famme*). — Om en af de Svergende, og fom 

fom man erfarer, at han da havde Herretitel, altfaa i det mindfte var Rid— 

der; han fan derfor ved fin Død, der maaffee er indtruffen ved 1290, ikke 

have været ung; var han altfaa fød omkring 1240, da vasfer det godt med 

Fivsregningen, at Han i en Alder af omfring 30 Var, førend han endnu var 

bleven Ridder, var tilftede ved dette VBidnesbyrd. 

1) Her har aabenbart UAfffriveren fæft Originalens nedra dalenom fom uedra 

d. og ffrevet Vedra dalenom. 

De vigtigfte af de Grændfenunkter, fom i begge Angivelfer antydes, er for den 

førfte Raudaberg i, Finmarfen”, langs Kjølen mellem Ravunda og Angermann— 
fand, over Murubef eller Morbef, Mytleholmen i Havre-Soen, Fjeldseidet paa 

Hoe (Hovdalen eller Hogdalen), Maure-Dos to Rafter veftenfor Elveroos, Ma- 

loug, Siksoos, Amfafreng, Riisberg, Throndeflett, og Trollegrav; — for den 

2 
— 
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det fynes den wldjfte og meft anfeede af dem, Lodin i Alrarkelda, 

ſiges der forøvrigt, at ban funde erindre, at da ban førfte Gang opgif 

Dette Grændfeffjel (ventelig fun før Jemtelands og Herjedalens Vedkom— 

mende), funde endnu iffe en enefte Mand i Straum pater noster, hvilket 

vifer, at Chriſtendommen enten maa være fommen meget fildigt til disfe 

affides Egne, eller ogfan at Indbyggerne Der man bave været meget for- 
fømte.  SHviltet af begge Dele der antaqes, forklares let af den Om- 

ftændigbed, at Jemteland lige fiden Chriſtendommens Indførelfe i Biftop 

Steinfinns Dage ) hørte under det langt bortliggende Upfalas Digces, 

iffe under Nidaros, hvorfra Der havde været faa meget fettere at fende Prefter 

og Lærere. — Det andet Thingsbvidne figes at være aflagt af en vis Thord i 

Frofavif med 12 gamle Mænd, der tillige meddeelte det gamle Sagn om Her- 

jedalens Bebyggelſe ved Herjulf Hornbrjot, ja opregnede endog Herjulfs 

Wttmand lige til den Tid da VBidnesbyrdet optoges. Det begynder og- 

faa fra FJemtefands Sammenftød med ,Finmarfen", men nævner fom 

øverfte Grændfepunkt ber Veimo-Sjø (Vaimo Javre nogle Mile norden for 

Jadnem-Nøfet), hvorved Jemterne figes at erbolde en Strakning af 

19 Mafter nord for Straum i bvad man da faldte Finmarfen, nem- 

fig de nuværende fvenffe Lapmarfer, til at veide Dyr og Fforne; 

og endelig beed Det om Det nys angivne Landffjel mellem FJemteland 

og Helfingeland, at det faaledes havde ligget lige ſiden Skule Jarl 

døde, om bvilfen Stule Jarl vi allerede tidligere have antydet at ban 

fandfynligviis er Skule, Foftiq Jarls Søn, der i fine gamle Dage 

under Kong Gvftein, Da FJemteland underfaftede fig Norge, bar baaret 

Farletitel, og haft et Slags Befaling dDerover, uden at det i De for 

dette Tidsrum faa ufuldftændige Sagaer er angivet *). 
Grændfen var faaledes paa det nærmefte underføgt for hele Strætnin- 

gen fra Raudaberg eller Vaimo-Sø i Finn- eller Lapmarfen, hvor der i Den 

Tid ingen egentlig Grændfe gaves, til Herjedalens fydveftligfte Punkt, famt 

fra Grinnefors fydefter lige til Gota⸗Elven. Det ſtod nu kun tilbage at 

beſtemme Grændfen mellem Herjedalen og Grinnefors, bvilfet og var 

faa meget mere nødvendigt, fom det erfares at Gøterne, det vil Da ber 

anden fra Veimofjø, (Vaimo Javre ved Røfet No. 207) Hulfjø, Kjødfjø, Rande- 

fjø, Hottingsſje, Hillefjø, Negafjø, Kjærfjø eller Kjolfjø, Thelle-Aafen, VBilar- 

tjern og Blaafinnstjern (om bhvilfe et gammelt Sagn meddeles), Funderaafen 

ved Fors, Thelle-Aaſen (Falleraafen), 0. f. v.: de her fidft angivne Grænd- 

fepunfter antyde Grændfen vaa hHiin Kjøl”, nemlig mellem Jemteland og 

Aangermannland, fom i den forud udgaaende Ungivelfe fun omtales under eet. 

1) Se ovenfor II. S. 603, 604. 

2) Se ovenfor 11. S. 603. 



650 Magnus Hanfonsføn. 

fige Vermelændingerne, gjorde Fordring paa Frvfil, og Nordmændene 

Derimod paa et Sted eller en Bygd, faldet Flftrunde. Denne Grændfe 

blev nu beftemt af De 12 Mand fra begge Niger omtrent faaledes fom 

den nu gaar, fun, fom Det forftaar fig af fig felv, med den Forfkjel, at 

den lige fra Falus eller Fulufjeldet oſt for Tryſil gik mod Oſt, til et Sted 

betegnet ved en Helle, Faldet Broftnarbellen, Der endog ſkulde være oprejft 

af Ginar Thambarſkelbe, famt Derfra til Serna og vimeliqviis til Trolle— 

grav og Fbrondeflett, faaledes at Serna og Idre Søgne indfluttedes 

og fom paa Den norffe Side, bvorbos man ogfar gjenfidigt eftergat De 

nys nævnte Fordringer. Dette føete pan Eidſkogen ved Nigsqrændfen, 

bvor de tolv Mænd, fom der fiqes, beftemte Vette under Eeds Tilbud '). 

Der findes ingen af Konerne felv udftedt Overeenskomſt om Denne 

Grændfe; manffee blev Den iffe engang opvettet, formedelft de Urolighe— 

der, Der fra Aavet 1274 forftverede Kong Valdemars Negjering, og 

gave faavel ban, fom Kong Maquus, andre og mere vjeblikkeligt node 

vendige Sager at overveje, end Grændfeantiggenderne. Ved en Sammenkomſt, 

fom begge Konger bavde i Ljodbuus 1268, flal Der efter en Beretning, for 

bvis Paalideligbed Der Dog iffe fan indeftanes *), virkelig være forbandlet 

mellem Dem om Grændfebeftemmelfen, men Det fan Da fun pave været 

for at aftale bvad Forbodsregler Der frulde tages, og udnævne Grande 

commisſionen, fiden man feer at GErøebiffop Ion, fom da endnu ifte var 

fommen tilbage fra Nom, var tilftede ved Vidnesbyrdets Optagelfe i 

Herjedalen; bi Dette man følgelig være fleet fenere end 1268. *Om 

Holten 1272 havde Kongerne Maqnus og Valdemar aftalt et nyt Møde 

med binanden, vjter ved Elven. Magnus begav fig virkelig ogſaa 

dDerben til beftemt Id, lidt for Mariemesje (Sde Sept.) og forblev å 

Kongebelle, ventende paa Valdemar, benimod en 14 Dages Fid, men 

”) Doeumentet er aftrykt å N. gl. Love 1 og med Um. å Annaler for Nord, 
Oldk. og Siftorie, 1845—46, S. 100 fag. Dviginalen til disfe Aftryk fande 

tes i en norſt Loveoder, der i fin Lid havde tilhørt Stegens Lagitol, og i 

hvilfet ogfan K Sverres Stridsffrift mod MGejftligheden var indfort; Strids— 

ffviftet og Gvandfedveumentet eve. fenere af Arne Maquusfon blevne frilte fra 

Qovedeoder, og indbundne for fig felv. De ere revne med famme Haand, fra 

c. 1320. Uagtet Haanden ev god, og Ufftriften i det Hele taget upaaklagelig, 

ſees dog flere Fejl at være beganere, aabenbart ved Fejllwåning af Bogſtaver 

i den oprindelige Original, f. Gr. naar der faar ,Vedradalenom* i Stedet 

for yNedradalenom*, fom ovenfor anmerfet. 

*) I Worms Villag til Peder Ginusfons Dverf. af Kongefagaerne ſtaar ver, 

uden at der fres, eller mr vides, hvor han har det fra: , Kong Magnus 
havde ofte handlet med Kong Valdemar af Sverige om Grandfeffjellet mel- 

fem Rigerne, Å Vefynderligbed 1268 og 1273, og endffjønt de paa en frede- 

tig Maavehavde handlet derom med hverandre, faa finder man dog iffe, hvorledes 

de Derom ere blevne forligt”. Sammenfomften i Ljodhuus omtales i Annalene. 

— 
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Valdemar fom iffe, og tilbragte Derimod Tiden, bedeødet, med at fors 

nøje fig, rimeligvis med Jagt, oppe i Sverige, bvorpaa Magnus 

vendte tilbage til Funsberq, for at tilbringe Vintven der. Sandſynlig— 

viis flulde Grændje-Anliggendet bave været videre bebandlet paa dette 

Møde. Men nu fit Valdemar andet at tænfe paa. I Denne Tid, 

beder det, begyndte Kong Valdemars Vennefælbed meget at aftage i 

Sverige, i Sammenligning med bvad den bavde været i bans Faders 
Tid. Borge Jarl var nemlig død i Aaret 1266, og Det er aabenbart 

at Valdemar manglede Kraft og Indfigt til at vaade fig felv. Han 

bavde tre Brødre, Magnus, der bavde faaet Hertugstitel, Junfer Erik, 

og Benedict, faldet Klev, Der bdavde faaet em gejſtlig Opdragelfe og 
ventede at blive Erkebiſtopz af disje frod den ærgjerrige Hertug Magnus 

fangt over Valdemar i Klogffab og Dvatigbed, og penfede i Bevidſthe— 

den herom ſikkert allerede nu paa at ftøde fin Broder fra Fronen, om 

ban end ikke for det førfte lod fig merte med andet, end at ban fandt fine 
Forkeninger for fmaa. Dog boldt ban fig endnu for dDet forſte tilbage, 

medens derimod Junfer Erik ligefrem vtrede fin Misforngjelfe med at han 

ej bavde faaet faa føore Forleninger fom ban anſaa fig tjent med eller be- 

reftiget til; ban faldte fig derfor i fin Harme felv „Erik Allsenkte“ 

(aldeles intet) '), opboldt fig endog en Stund ved det danfte Hof, 

maaffee fige fiden Faderens Død, og fom førft tilbage mod Elutningen 

af 1272: Medlemmerne af Foltunge-Ytten, Kongens Slagtninger, 

blandede fig ligeledes, fom det fynes, I Iviften. Deres Hoved ſynes daa 

denne Tid at bave været Hr. Jon Philipsſen af Rumby, en Søn af Philip 

Laurentsſon, og derved beflægtet fanvel med det norſte Kongebuus, fom 

paa mødrene Side med den mægtige AF8bern-Snare-YErt i Danmarf. 
Ion Philipsſon maa paa en eller anden Maade bave gjort fig mistænkt 

af Bafdemar, eller fornærmet bam, tbi der berettes, at ban [od bam 

fængfle engang medens ban var i Kirfe, og bolde i Forvaring. Maa— 
fee bar ban ftaaet i nærmere Forbindelfe med Junker Erik, dvilfen 

Konq Valdemar bavde ſterkt mistænkt for oprorføe Maner, og derfor nu 

bofdr under et Slags Opfigt. En anden fornem fvenft Herre, Bo Ga- 

fen, var ogſaa faldt i Unaade hos Valdemar og erklaret fredløs, faa at 

ban maatte flogte til Norge, bvor Kong Magnus tillod ham at opholde 
fig ved Hoffet; ban bar formodentlig ogſaa været indviflet med i Jun- 

fer Eriks og Jon Pvilipsfens virkelige eller foregivne Stemplinger. 

Alt dette maa bave vakt faa megen Misnøje og Uro, at Kong Valde- 

mar fandt det raadeligit at tve til fin Svogers, den redelige og almeen- 

agtede Kong Magnus's Viftand, og ban lod ham derfor om Vintren 

1) Efter Rimfrenifen Fulde Dronning Sophia have givet ham dette Øgenavn. 
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ved et til Tunsberg affendt Bud indftændigt bede om at ſtjenke ham en 

Gammenfomft, hvor fom belft Magnus maatte beftemme det, for at 

pbandfe om disſe ubehagelige Sager, og bringe en Megling til Beje. 

Magnus fvarede at ban gjerne flulde møde ham, men at ban ej vilde 

rejfe [ænger end til Sarpsborg, bvor han til Midfafte-Fid *) (19de Marts) 

ftulde begive fig ben, og hvor den fvenffe Konge da funde finde ham. Hertil 

var Valdemar nu firar villig. Fil den beftemte Tid begav Magnus fig 

affted, ledfaget, blandt andre, af Biftop Arne i Staalbolt, der, fom det 

allerede ovenfor er nævnt, havde tilbragt Bintren hos ham i Funsberg. 

Da Kongen var fommen over paa den anden Side af Fjorden, til Barna, 

fom ganffe uventet Junfer Erik Byrgesjøn bam i Møde. Han føulde 

Dave været I Følge med fin Broder Kong Valdemar paa Nejfen, men 

en Dag, medens Denne ftod paa, bad ban om Filladelfe til at vide lidt 

ud for fin Fornejelfe, og da Dette var blevet bam tilftanet, veed ban, 

faa burtigt ban funde, blot ledfaget af nogle fan Svende, lige til Norge, 

hvor han faaledes traf Kong Magnus førend denne endnu var kommen 

til Borg '). Hans Henfigt var, fom man feer, endnu ikke fiendtlig mod Bro- 

Deren; ban vilde fun ftemme Magnus qunftigt for fig og fit Parti ved 

den foreftaaende Megling. Han fulgte nu felv med Magnus, der tog 

venligt imod bam, til Borg. Siden fom Kong Valdemar; Kong 

Maqnus fendte Biftop Arne ben for at møde ham et Stykke paa Vejen, 

og modtog bam ved UAnfomften til Borg med de førfte Hædersbeviis- 

ninger og et berligt Gjeftebud. Det Iyffedes, fortælles der, Kong Mag— 

nus baade at forlige begge Brødrene, Kong Valdemar og Junker Erik, 

og at faa Jon Pbilipsføn tagen til Naade, famt Bo Galens Fredløs- 

bed opbætet. Valdemar, Erif og Jon Philipsſon ſkulde mødes i Skara, 
hvor 12 Mænd føulde befverge Forliget i Paabør af Befuldmægtigede 

fra Kong Magnus, der i hans Navn flulde erklære hvor vidt Ederne 

vare betryggende. Alle Førbandlinger i Borg gik, figes Der, med ftørfte 

Blidhed fra Haanden mellem Kongerne, og der blev ogſag talt om mange 

andre vigtige Anliggender, til hvilfe fandfynligviis Grondſe-Opgjoret hørte, 

ffjønt det er bejft uvift, om det fom til nogen Afgjørelfe 3). Ved Uffte- 
den qav Kongen fin Svoger, Den fvenffe Konge, berlige Gaver, og lod 

en af fine Stallarer, Olaf af Stein, tilligemed andre qode Mænd paa 

1) At Mødet holdtes ved Midfaſte, figes baade i Annalevne og i Biffop Urnes 
Gaga Cay. 10. 

2) Erik fres den Ste Februar 1273, altfaa faa Dage før fin Flugt, at have ud- 

ftedt fra Bjelbo, ÅSttens Hovedgaard, et Gavebrev til fin Syſter Chriftina, 

fe Dipl. Sv. I. No. 566. 

3) Se oyenfor S. 650, Note 2. 
* 
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fime Vegne følge med til Stava for at høre de nys omhandlede Eder. 

Disfe, ſiges der, bleve Dog iffe fanledes aflagte, at De, der ſkulde høre 

dem, fandt dem betryggende, bvorpaa der paa ny opftod Uenighed mellem 

de fvenffe Fvrftefønner.  Desværre ere Kilderne her faa mangelagtige, at 

vi iffe møje fjende Sammenhængen med alt dette.  Saavidt man fan 

ffjønne, maa der ifær Dave været et meget fiendtligt Forhold mellem 
Hertug Magnus og Dronning Sophia, der formodentlig havde gjennem- 

ſkuet bans liftige Planer; bun faldte ham fpotviis , Katlabotaren" (Kje- 

delflikkeren) formedelſt hans mørte, tateragtige Udfeende '), og han gav 

hende igjen Skyld for, at Kongen, fom ban fagde, ikke gav ham far 

ftore Forleninger, fom der tilfom bam. Hidtil havde han, fom det 

fones, føudt fin yngre Broder Erik foran fig, vg ladet bam handle, 

medens ban felv holdt fig i Baggrunden; men nu traadte ban ogfaa 

felv frem, og ved Midfommerstid 1274 var Uenigheden i aabenbar 

Lue*). Man gjorde dog endnu et Forføg paa at bilægge Fei— 

1) Man frulde heraf næften flutte at et Slags omløbende Tatere eller Kjedel- 

flitfere allerede da, førend de egentlige Jigeuneres Ankomſt, fandtes i Norden. 

2) Man vil her viftnof favne Hentydning til hvorledes Kongen ffal have for- 

ført fin Svigerinde Jutha 1273, og om hans i den Anledning foretagne Romer— 

rejfe, for at erholde Pavens Ubfolution 1274, famt hvorledes Hertug Mag- 

nus under hans Fraværelfe ffulde have tilrevet fig Tronen. Men jeg har 

udeladt alt dette med velberaad Hu, da bande Ghronologien og andre Om- 
ftændigheder fynes at fille fig ganffe imod en faadan Combination. Det 

er af ældre Kilder alene Nimfrønifen og det i Ser. r. Sv. I. S. 50 

fag. aftrytte Chronicon, der omtaler Valdemars vg Juthas Fejltrin, men 

naar man lærer Nimfrønifens Ord i Sammenhæng med det efterfølgende, 
feer man ſtrar, at der her iffe er lagt an vaa nogen nojagtig Tivsangivelfe, 

og for faa vidt en faadan ffulde være tilfigtet, faar man fnareft Jndtryffet 

af at Juthas Veføg hos Dronning Sophia og vaafølgende Uheld frede fort 

efter Sophias Bryllup, da Jutha endnu iffe var bleven Nonne, men fun, 

fom Nimfrenifen figer, havde fagt, ,at hun vilde blive Jomfru”, da man 

vilde Bbortgifte hende.  Hendes højtidelige Indflædning fandt Sted 1266. 

(Suhm X. 577). Da var hun omtrentlig 20 Aar gammel. Aaret forud 
(Suhm X. 543) havde hun anlagt Klofterdragten; nu er det dog for det før- 

fte rimeligere, at hendes Fejltrin ffede tidligere, i hendes yngre, mere uerfarne 

Dage, end i 1273, da hun i det mindfte maa have været 27 Aar gammel; 

for det andet bliver det aller fandfynligft, at hun gif i Klofter for at ffjule 

fin Efam og afbøde fin Synd. NRimfrønifens Beifrivelfe af hendes ,engle- 

lige" Skjenhed ved hendes Beſeg i Sverige vasjer ogfaa bedſt paa en meget ung 
Pige. Derhos vilde det dog være befynderligt, om iffe Rimkreniken ved at 

omtale hendes Fald, ej ffulde have udhævet, at hun var Nonne, hvis dette 

virfelig var Jilfælvet: ligeledes vilde det være utænfeligt, at Pave Nicolaus 

Ill., da han i Uaret 1279 fagede over at Jutha havde forladt Kloftret uden 

Filladelfe, og taget hendes Gjendomme i VBefiddelfe, iffe vgfaa ffulde have om- 

talt hendes Fejltrin, hvis dette var begaaet efter hendes Indtrævelfe i Klo- 

ftret. Det oven nævnte Chronicon figer fun at Valdemar var Bleven født 
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den å Mindelighed paa et Høvdingemøde, hvor Kongen og hans Brø- 
dre felv vare tilftede, og hvor i GSærdeleshed Den yngſte, Benedict, 

føgte at fille til Mette og megle Fred, idet han venoncerede paa 

nogen fom belft Deel af Miget, bhaabende, fom han fagde, ,,at Kirfen 

nof orfede at føde ham”; men forgjeves; Hertug Magnus undfagde fore 

meligt fin Broder, og ilede, [edfaget af Junker Grit, til Danmark, hvor 

han fandt en venlig Modtagelfe bos Kong Grit Cbriftophersføn, Der i 

Det hele taget fynes iffe at have været fynderfig venffabeligt ftemt mod 

de tvende Konger, Der vare gifte med bans Farbroders, Kong Eriks, 

Døtre, og faaledes havde erbvertet Fordringer paa Jordegods I Landet. 

Han havde vel, medens ban endnu faa i Strid med de bolftenffe Grever 

om Værgemaalet for den nys afdøde fønderjvdffe Hertug Erik Abelsſons 

Søn, Valdemar, og efter at disfe om Høften 1272 havde gjort et øde 

fæggende Indfald i Sønderjylland, fendt Gefandter til Kong Maqnus i 

Norge, og føgt hans Venffab, med de bedfte Forfifringer om fin Op- 

tigtighed, bvorpaa ogſaa Kong Magnus ved et eget Gefandtffab fra 

torge havde givet nok faa venligt Svar; men fiden bavde Kong Erik 

faaet Overbaand over Holftenerne '), og fra Dette Øjeblik af fynes han 

fra Fronen paa Grund af den Utugt, han havde bedrevet med fin Svigerinde; 

men derved beftemmes dog iffe Tiden, naar dette frede. — Hvad nu Romer- 

rejfen angaar, Da er det dog em hojſt merfelig Omftændighed, at hverfen 

Rimfrønifen ellev de ist. Annaler omtale den. At den fandt Sted, er vift 

nof, thi Detmar omtaler den i fine Annaler (Grautoffå Udg. S. 151), til- 

føjende at Valdemar paa Filbagerejfen opholdt fig ganffe fort Tid i Lubect; 

fan omtaler den endog under 1274; men netop den Maade, hvorpan han 

omtaler den, gjør at man vanffeligt fan henføre den til dette Aar. Thi efter 

at have talt om Goneiliet i Lyon, figer han at ,til famme Tid fatte de Svenſke 

fig op mod Kong Valdemar og toge Magnus til Konge; Kongen drog da til 

Rom for at afbøde fin Synd, og Paven aftøfte ham — — pda han fom til- 

Bage, fif han Modftand af Magnus — —, i 1275 begav han fig til Dan- 

marf”. Nu er det vift, at Magnus ej antog Kongenavn førend i 1275, og at 

Valdemar ej drog til Danmark førend i 1276. Ultfaa fynes Romerrejfen at 

maatte henføres til 1275 eller 1276. Desuden fee vi af Dipl. Svec. I. No. 

573, at Valdemar iffe havde forladt Sverige Gte Marts 1274, famt af Rim- 

frønifen, at han om Sommeren var ved Høvdingemødet paa TFransjanes; 

men nu var Pave Gregorius lige fra November 1273 til Mai 1275 i Lyon, 

faa at der altfaa ingen Pave var i Rom, til hvem Valdemar funde rejſe 

for at faa AUfløsning. Ut han fun rejfte til Lyon, figes ingenfteds. Det fand- 

fynligfte er not derfor, at han flet itfe var i Rom 1274, men derimod maaffee 

rejfte bid om Høften 1276, efter at han havde begivet fig til Danmark, hvor man 

iffe hører til ham førend i 1277. Har nu desuagtet Valdemars og Juthas 
Fejltrin førft fundet Sted efter at hun forlod Kloftvet, ffulde man fnareft antage 

at det ffede umiddelbart før Magnus's Opror, i 1274 eller 1275.  Huitfeld 

beretter om disfe Begivenheder deels efter Nimfrønifen (eller Ericus Olai), deels 

efter yngre ufritiffe Gombinationer. Han lader Valdemar gaa lige til Jerufalem. 

1) Kong Magnus'$ Saga, Brudft. Cap. 5. 
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iffe fænger at bave anfeet det fornødent at holde gode Miner med de 

øvrige Konger i Norden; vi ville nedenfor fee, bvorledes ban efter nogle 

Aars Forføb var i aabenbar Krig med Kong Maqnus om Dronning 

Ingeborgs Arvegods; og med Den fvenfte Hertug, faavel fom bans Bro- 

der, fluttede han endog et Forbund mod Kong Valdemar, hvorved han 

forbandt fig til at underftøtte Dem med 100 fuldt udruftede Ryttere og en 

Deel Fodfolt, imod at De betalte ham 6000 Mt. Sølv 1). Denne Hær, 

Der befaledes af Jakob, Søn af Grev Nicolaus I Halland, og Marften 

Stiq Andersføn, fynes at være blevne førte til Sverige af Jun- 

fer Grit om Sommeren 1275, medens Hertug Magnus allerede før 

par vendt tilbage til Sverige, og nu fluttede fig til Hæren. Kong 

Valdemar famlede paa fin Side en Hær, men ftillede fig ikke engang felv 

i GSpidfen før den; faaledes ev Det intet Under, at Den blev aldeles 

flagen, ved Hova paa Fiveden (4de Iuli 1275), far at Kong Valde 

mar å Haft maatte flygte til Norge med fin treaarige Søn, Junfer Erik. 

Kong Magnus var Da, fom vi vide, i Bergen, men Valdemar tog fin 

Tilflugt til hans Statbolder eller Sysfelmand i Sarpsborg, Hr. Crif 

Alfsſon, der ogſaa fynes at have taget vel imod ham, og beholdt hans 

fille Søn hos fig, for at ban funde være I Sifferbed, medens Valdemar 

felv atter vovede fig ind over Grændfen *). Det varede iffe længe, 

førend ban ber en Aften blev overrumplet og fangen af Hertug Maq- 

nus?8 Mænd, fom denne havde udfendt for at fede efter ham. Hans 

Hufteu, Dronning Sophia, fynes allerede umiddelbart efter Slaget at 

være falden i Hertugens Hænder. Valdemar blev bragt til Hertugen, 

fom bebrejdede bam hans tidligere Ferd, og ſkod fornemmelig Skylden 

paa Dronningen, men [ovede Dog at behandle ham faa naadigt, fom han 

funde forlange. Der blev holdt et Møde etfteds i Veftergøtland, fand- 

fynligviis i Ljodhuus, bvor Valdemar maatte afftaa Regjeringen og hele 

Svealand med Finland og Øjftergøtland til fine Brødre, medens Valde 

mar maatfe nøje fig med Smaaland og Veftergøtfand, VBermeland og 

Dalsland *). Magnus antog nu Kongetitel, og udnævnte Derimod fin 

Broder Erik til Hertug; Der var faaledes nu tvende Konger famtidigt i 

Sverige *. — Valdemar fandt fig imidlertid iffe fænge i dette tvungne 

1) Ciljegren, Dipl. Sv. I. No. 585, efter Ericus Olai. 

2) Isl. Annaler ved 1275. 

3) Den fvenffe Rimfrønife. 

2) At Magnus allerede nu eller firar efter antog Kongetitel, og udnævnte Grif 

til Hertug, fees af hans Brev af 11te September 1275, aftryft i Dipl. Sv. 

I. No. 599; her falder han fig felv Konge og Grif Hertug. Jet Brev af 

22de Juni 1275 (ffteds No. 596) falder han fig derimod endnu Hertug, vg 
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Forlig, og da nu Hertug Erik døde"), og hans Broder Magnus felv 

fom i et fpendt Forbold til den Danffe Konge angaaende Udbetalingen 

af de befovede Penge, bvorfra han vilde unddrage fig?) (fandfynligviis 

netop for Grifs Part), bejluttede Valdemar at vove et Forføg paa at 

faa fit Kongedømme tilbage ved fin Svøger Kong Magnus's Hjelp, og 
begav fig tilligemed Dronning Sophia fra Ljodhuus, hvor de bidtil 

havde opholdt fig), til Kongehelle, hvor de for Gitferheds Skyld tog 

deres. Ophold i Borgen paa Naqnbidarbolmen.  Befalingsmanden paa 

denne maa vel hate haft Myndighed til at modtage Dem; Det er endog 

itte ufandfynligt, at Kong Magnus allerede bavde givet bam Befaling 

dertil, for faa vidt et faadant Filfælde fom Dette ftulde indtræde. Det 

tør ogfaa være muligt, at Kong Valdemar enten med Rette eller Uretfe 

bar teoet at bans perfonlige Sikkerhed truedes, fan længe han var paa 

fvenff Grund, eller at han i Det mindfte har foregivet noget faadank, 

fiden ban, fom det fader, faaledes over Hals og Hoved flygtede til 
Norge. Han felv blev imidlertid iffe [ænge paa NagnbiDdarbolm, men 

begav fig lige til Bergen, bvor hans Svoger, Kong Magnus, tilbragte 

Vintren, for at anmode bam om hans Biftand 4). Denne tilfagde Kong 

Magnus bam, ej alene, fom det fynes, for Svogerffabets Skyld, men 

ogfan fordi ban i bøjefte Maade misbilligede Hertug Magnus's Ferd. 

Han gjorde ftore Udruftninger, og fod, fom der udtrykkeligt figes, for 

førfte Gang efter fin Fronbeftigelfe udſkrive en virkelig Ledingshær og 
+ 

Grif har der ingen Fitel. Brevet No. 586, af Iſte Januar 1275, maa der 

for enten være forfalffet, eller urigtigt dateret, ſiden Magnus allerede der 

falver fig Konge. (Hvis ellers iffe Aaret er 1276, og regnet fra 25 Marts). 

1) De ist. Annaler ved 1275. Erik fynes at maatte være død mellem Alte 

September og Ste October, fiden han nævnes i hiint, paa førftnævnte Dag 

daterede Brev, men derimod iffe i Brevet No. 600, dateret 5te October, lige > 

faa lidet fom i No. 606, af bte October. Rimkreniken henfører urigtigt Her- 

tug Grifs Død, fom bet fynes, til 1276. I Ghron. hos Fant Ser. R. Sv. 

I. &. 25 omtales Grifs Død baade 1275 og 1276. ' 

2) Ut der allerede maa have herffet Ivift om disfe Anliggender mellem Hertug 

Magnus og Kong Grif, førend Krigen udbred mod Høften 1276, fljønnes 

deraf, at banffe Gefandter vare tilftede ved Forligsmøbet om Sommeren, 

og det, fem man tvydeligt feer, allerede paa Valvemaré Side. Hertug Eriks 

Død har vel givet Anledning til Tviſt om hvorvidt Magnus ffulde overtage 

hans UAndeel af Betalingen. 

3 Han opholdt fig endnu 12te December i Ljodhuus, fiden han da holdt fin 

Datters Bryllup med Grev Gerhard af Holften og fradfæftede Hamburgernes 

Privilegier; fe Brev i Dipl Svec. I. No. 605.  Altfaa maa han lidt før 

Juletiver være flygtet til Ragnhildarholmen fiden det frede endnu i 1275, 

ifølge de isl. Unnaler ved 1276. 

4) Isl. Annaler ved 1276. 
—— — 
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Flaade, for med den om Sommeren at drage til Migsgrændfen ved 

Elven. Det var Dog ikke bans Henfigt, ſtrax at paaføre Hertug Mag- 

nus Kriq, men fun at forføge en Magling i al Mindelighed, hvorved han 

Da, med en ftert Flaade i Bagbaanden, kunde optræde med faa meget 

ftørre Vegt; ban anfaa Det Desuden- nødvendigt at have en flagferdig 

Hær ved Grændjfen, ,for at ingen Ufredsgnifter ſkulde fprede fig til 

Norge fra den Fejde, De fvenffe Fvrfter bavde med binanden” '). Da 

Kong Valdemar bavde faaet hans Tilſagn, begav ban fig til Kongebhelle, 

oppebiende hans Komme. Imidlertid havde Hertug Magnus formeligt 

fadet fig tage til Konge paa Morafteen ved Upfala, og ladet fig frone 

af Erkebiſkop Folte (Pintfedag 24 Mai 1276) *). 

Da Sommeren fom, drog Kona Magnus fra Bergen med en be 

tydelig Flaade og mange fornemme Mænd, blandt Hvilfe nævnes Biffop 

Affatin i Bergen, Spore Kantfler, Stallarerne Olaf af Stein, Vigleit 

Audunsjøn og Audun Hugleiksſon (bvis Denne fidite iffe allerede var paa 

Øftlandet), Orm Merfesmand, Lendermændene Eiliv af Nauftdal, Andres 

Plytt, Bjarne i Gifte og Gaute i Tolga, og Dominicanernes Provin- 

cialpriov Broder Aake. — Denne fidfte, fandfynligviis en danſk Mand, 

eller i det mindfte bofat i Danmark 3), ſynes at være affendt fra Den 

Danffe Konge for at anmode Kong Maqnus om ogſaa at overtage Mag— 

lingen mellem bam og Hertugen, eller i Det mindſte for at bebude at 

Kong Erik i dette Øjemed agtede at fende Gefandter og Befuldmægtigede 

til Rongebelle, for at deeltage i de Forhandlinger, Der antoges at ville 

finde Sted mellem de norffe og de fvenffe Herrer. Kong Magnus fty- 

vrede felv Den ſtore „Chriſtſuden“, fom hans Fader i fin Tid havde haft 

paa Søfotlandstoget. Han anløb førft Tunsberg, bvor ban fod Dron- 

ning Ingeborg og fine Sønner blive tilbage; Derpaa fejlede ban over 

Folden, og anfom til Kongehbelle den 22de Juni. Her forefandt ban 

Kong Valdemars Dronning, Sopbia, med deres Søn, Erik og deres Dat- 
ter Ingeborg, der nys havde baft Bryllup med Gerhard, en Søn af Grev 

Johan af Holfteen, og de danſke Gefandter, Biftop Johannes af Børg- 

1) Sammefteds. 

?) Diarium Wisbyense, Scr. Rr. Sv. I. S. 41; isl. YAnnaler ved 1276. 

3) At han ej, fom det antages muligt i Langes Klofterhiftorie S. 438, fan have 

været den famme fom Hertug Haafons Kantfler Aake, fres deraf, at hans Død 

fættes til 1285 i bet hus Langebef Ser. Rr. Dan. 11. S. 434—438 indtagne 

Ghronicon. Han nævnes allerede i 1266, fom den, der modtog Kongedatteren 

Juthas Klofterløfte (Suhms Hift. X. 577), og ligeledes i 1267 i Brev udftedt af 

Legaten Guido, Ser. Rer. Dan. V. S. 607. Gnvelig førefommer et Brev til 
ham, udftedt af Ordensgeneralen, fra Lyon, 6te Nov. 1275, Dipl. Sv. I. No. 

502, vg et af ham feld i famme Anledning til Prioren i Sigtuna udftedt 

Brev af 1275 (udateret); fra „Skr.“ (Sfara?) fammefteds No. 603. 

Mund. Det norfte Folks Hiftorie. yy. 42 
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fum, Biftop Tuke af Aarhuus, Henrik, Prior i Andvorffov Kloſter, 
Uffe Drotfete og Ion Litle, Befalingsmand i Lund 1). Ligeledes ind- 
fandt fig Grev Joban af Navensburg og Junfer FJafob af Halland. 

Det var aftalt, at Mødet mellem Kong Magnus og begge de foenfke 

Konger føulde finde Sted ved Horfaberg, et Sted, der fynes at Have 

figget i Mærbheden af Ljodhuus eller FIhorffebakte*). Den 25de Juni 

fejfede Kong Magnus op fra Kongebelle til Horfaberg i Følge med alle 

de ber nævnte Herrer, faavel fom Grøebiféop Jon og Biſkop Andres af 

Oslo, af bvilfe den førfte rimeligvis havde begivet fig landvej8 til Oslo, 

for derfra, tilligemed Biſkop Andres, at opføge Kongen. Det famlede 
AMmtal Stibe, fom Kongen førte med fig op ad Elven, var henved 260, 

men det ftørfte, Gbriftfuden, funde man Dog iffe faa med; Det var nemlig 

for ftørt til at funne bringes igjennem Den ftride Strøm ved Baagabolmen eller 

Elvebakken, faldet Baagaftvømmen, og det maatte Derfor ligge ved Ragnbild- 

arbolmen. Den følgende Dag anfom Hertug, eller fom ban nu af fine 

egne Filhængere faldtes, Kong Magnus Byrgesføn, til Horfaberg, lede 

faget af flere gejftlige og verdslige Herrer, blandt dem Erkebiſkop Folke 

i Upfala, og De tre Biſkopper, Henrik af Linføping, Erik af Stava og 

Anund af Strengenes. Der var paa Horfaberg opflanet Telte, hvor 

begge Navnerne nu fom fammen, før, fom det fynes, at tveffe foreløbig 
Aftale om de Underhandlinger, fom nu ſkulde finde Sted. Hertug Mag- 

nus vilde iffe indlade fig paa nogen faadan, uden at ogfaa Kong Valde 

mars unge Søn Grif var med. Den følgende Mandag, Petersmesfedag 

(29de Juni), fortælies der, begav derfor Kong Magnus fig med Den 

unge Kongeføn over Elben til Nidingeberg 3), hvor der nu blev fat 

„Parlement“, og hvor ogſaa Kong Valdemar indfandt fig. Ved Kong 

1) % Ferten, faaledes fom den meddeles i Unnalerne, ſtaar her: Jön lii af 

Skåni, son Jöns Reginmobu sonar Ulfs dröttseta; bette er igjen em Forvanft- 

ning iftedetfor Jön lili af Skåni, sun Jöns Reginmodusunar, Uffi dröttseti; 

vi vide nemlig (je f. Gr. Suhm X. 735), at den danffe Drottfete paa denne 

Tid netop heed Uffe, og navnlig endnu famme Høft fired mod Hertug Mag- 

nus; der var ingen danſt Droitfete ved Navn Ulf eller Uffe, af hvilfen Jon 

Litle funde være Sonneſen; derimod erfare vi, at der i Midten af det 13de 

Aarhundrede netop var em Jon, Søn af Jon Reinmodsføn, der i Uaret 1248 

ffjødede om Gaard til AWsrom Klofter (Thorfelins Dipl. I. 8. 167), og fom 

maa være den famme fom den her nævnte Jon Litle, der fra 1264 af om 

tales fom Befalingsmand i Lund, fr Suhm, X. S 518. 

2) Stedet turde vel af de i Egnen Localiferede endnu Funne panpeges, hvis ellers 

Navnet er rigtigt, hvilfet viftnok er et flort Spørgsmaal, at dømme efter de 

Grempler, vi allerede have feet paa, hvor mishandlet Terten og Navnene ere 

i det Udtog, hvor disfe Motitfer forefomme. 

3) J Aunalernes Fert ſtaar Hnitingaberg — maaffee det dog er det famme 

Navn fom det før nævnte Horfaberg, fun urigtigt fæft. 
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Magnus's Mægling fom det nu faa vidt at begge De ufamdrægtige 
Brødre erklærede fig villige til at indgaa Forlig, faaledes at Kong Mag— 
nus tilligemed 16 VBoldgiftsmænd, af hvilte enhver af Parterne opnævnte 

Halvdelen, flude ranfage og prøve Deres Mellemværende paa det om- 

byageligfte, og Derefter fælde Dom imellem dem, hvilfen Dom de da 

utvægerligen føulde underkafte fig. Kong Valdemar nærnte nu Erkebiſkop 

Ion, Biſkop Affatin, Biftop Jobannes af Børglum, Prioren Henrik, 

Hr. Ion Litle, Erling Alfsſon, Alf Erlingsſon, og Stalaren Olaf af 

Stein: altfaa lutter norſke og danſke Herrer, fire gejftlige og fire verds— 

lige.  Hertuq Magnus nævnte Erfebiffop Folfe, Biffop Henrik af Lin- 
føping, Biffop Erik af Stara, Biffop Anund af Strengenes, famt de 

verdslige Herrer Ion Pbilipsføn, Wsgot Lagmand, Ulf Karlsføn 09 

Karl Marftalf 1). Disſe ferten Herrer traadte nu fammen i Dom under 

Konq Magnus's Forfæde. Kong Valdemar forlangte at faa fit Nige 

og modtages med Den ban tilfommende re, fom Den, Der uretferdigt 

par ftødt fra Thronen, uden at De mod dam fremfatte Beffyldninger til- 

børfigt vare ranfagede: naar ban havde faaet fit Rige tilbage, var ban 

beredt at tilfvare hvad der kunde overbevifes ham, og vde Enbver fin 

Net.  Herpaa vilde imidlertid de af hans Broder opnævnte Mænd ikke 

qåa ind, og meente at han funde nøje tig med Helfingeland, Vermeland 

met Dalsland, Borgen Stifleborg og en aarlig Indtægt af 360 Mart 

Sølv.” Kong Magnus Derimod flod ivrigt paa fin Svogers Bedſte og 

meente, at ban aldeles ikke funde indlade fig paa noget andet Forflag, 

end at det hele Rige med alle dets Indtægter blev ham tilbagegivet, faa 

utilbørligt fom man tidligere med Vaabenmagt og Manddrab havde for- 

jaget bam, uden engang at bevife de Beſkyldninger, man lagde ham til 

Laft, pifær Da det ef engang tilfom dem, der nu underfrøttede 

1) Her er der ligeledes Forvirring i UAnnalernes Text. Efterat de fire fvenffe 

Biffopper ere opregnede, nævnes de verdålige Dommere ſaaledes: Herra Jon 

Philippusson, Åsgauta lögmann, Ulf Kårsson, Böbvar son Ulfs fasa, Kar 

Marskalk. - Wen nylig i Forvejen ev det udtrytfeligt fagt, at der paa hver 

Side ffulde opnævnes 8 Dommere, ligeſom vi have feet at 4 af disfe ſtulde 

være gejftlige, 4 verdslige; hvis nu den nysanførte Læfemaade var rigtig, 

vilde der paa Hertugens Side være 9 Dommere, hvoraf de fem verdslige. 

Dette fan umuligt forholde fig ſaaledes, og derfor maa et af de fem Navne 

være urigtigt indfommet. Dette urigtige Navn ſees tydeligt at være , Vød- 

var”; thi for det førfte brugtes ikke Navnet Bødvar i Sverige, for det andet 

Havde iffe Jarlen Ulf Fafe nogen Søn af dette Navn. Det er fart, at der 

oprindelig har ftaaet Ulf Karlsson (iffe Kårsson), brödurson Ulfs fasa, og 

at Afffriveren har læft brödur, forkortet, fom bödvar. Vi have ovenfor (S. 

94) fret, at Jarlen Ulf Jafe netop havde em Broder ved Navn Karl Karls- 

føn, og naar denne havde em Søn, er det højft fandfynligt, at han kunde 

hede Ulf efter Farbroderen. 
42* 
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Magnus, at dømme Kong Valdemar eller overhoved have noget 
at fige over ham, da han var deres Herre og Høvding". En 
faadan Opfatning af Sagen var ganffe, hvad man funde vente fig af 

Kong Magnus's Metferdigbedsfølelje og ſtrenge Begreder om Konge 

magtens Hellighbed, endffjønt ban egentlig bandlede inconfeqvent ved at 

ytre fig faaledes, efter felv at være traadt i Dom mellem de ftridende 

Brødre.  Saavel han felv, fom alle de øvrige Mænd, hvilte Valdemar 

havde opnævnt i Dom, erklærede at Det Tilbud, der nys var gjort 

ham, faa langt fra at være nogen pasfende Grjtatning, tvert imod var at 

anfee fom fret Spot og mageløs Uvetferdigbed. Men de fvenffe Herrer 

holdt baardnaffet paa deres Mening, og Da ingen af de tvende Partier 

vilde give efter, funde man ej enes om nogen Dom, og Kong Mag- 
nus's faavel fom De øvrige Fredsvenners velmeente Beftræbelfer bleve 

faaledes forgjeves. Forbandlingerne afbrødes ganffe, og Thorsdagen 

den 2den Juli vendte Kongerne Valdemar og Magnus med deres Følge 

tilbage til Magnbildarbolmen. Søndagen efter boldt Kong Maqnus 
Ibing i Kongebelle, og teifte om Firsdagen med Kong Valdemar til 

Gfergerne, bvorfra ban nogle Dage fenere med hele fin Flaade fejlede 

nord til Funsberg. Det flaar iffe Fejl, at Kong Valdemar nu Har an- 

modet Kong Magnus om at ſtaa ham bi med væbnet Haand, og bjelpe 

ham til paa Denne Maade at faa fit Rige tilbage, fiden mindelige Un- 

Derbandlinger ej førmaaede faa meget. Men længere end til disie gif 

iffe Magnus's Sind, ſtjont ban havde gjort faa frore Udruftninger, og 

havde en faa vældig Flaade famlet. For Maqnus”s fredelige og udeluk— 

fende paa Rigets Vel betænfte Simd maa det for det førfte have fontes 

uforfvarligt, at indvifle Folfene i en dem ganffe uvedfommende Krig; 

før det andet var Det vel neppe engang pasfende, om ban, efterat have 

optraadt fom VBoldgiftsmand mellem de føridende Brødre, havde ved Vaa— 

Genmagt villet fætte Den Sag igjennem, fom ban av fredelig Vej ikke 
funde ffaffe Indgang. Saaledes var vderligere Hjelp hos ham ej for 

Kong Valdemar at vente, og Denne drog ſtrax ned til Danmarf, for at 

prøve fin Lykke bos Kong Erik, medens Kong Magnus vendte tilbage 

til Tunsberg med fin Flaade, og ber, fom man maa antage, afffedigede 

Den. I Følge med ham var Da ogſaa Kong Valdemars Dronning Sopbia, 

og deres Børn, nemlig Junfer Grif, Ingeborg, Der nys var bleven 

gift med Gerhard af Holften, og Katharina. Dronning Sophia begav 

fig førft nogle Uger fenere til Danmarf med Junfer vif, ledfaget af 
Kong Magnus's Sendebud, GStalaren Audun Hugleifsføn og Guthorm 

Gvdasføn; Døtrene Ingeborg og Katbarina bleve derimod tilbage i Tuns- 
berg hos Moderfyfteren Dronning Ingeborg. Kong Maqnus tilbragte 

nemlig, efterat bave gjort Den tidligere omtalte Reife til Oplandene og 
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Borgefvsfel, bvorved den nye Lovbog blev vedtagen ), Høften og Bint- 

ren i Funsberg, for at funne holde nærmere Øje med de Fiendtlighe- 

der, fom nu udbrød mellem Sterige og Danmarf. Thi det lykke— 

deg virfelig Kong Valdemar at erbode Hjelp bos Kong Erik, der 
endog felt qreb til Vaaben for hans Skyld. Fiendtlighederne toge alle 

rede fin Begyndelfe om Høften, og fortfattes i Vintrens Løb. Det 

var under den Forbitrelfe, fom nu herſkede mellem Hertug Magnus 

og Kong Crif i Danmark, en let Sag for Kong Valdemar at erbolde 

dennes Filfaqn om Underftøttelfe, fan meget mere fom det lader til, at 

Magnus iffe engang oppebiede, at Kong Erif befrigede ham, men endnu 

famme Hoſt, efter at bave egtet den bholfteenffe Grev Gerhards Datter 

Helvig (te Nobbr.), felv berjede de nærmefte Grændfe-Eane af Staane 

og Halland 2). Det følgende Aar (1277) gjorde Kongerne Erik og 

Valdemar felv et Fog ind i Sverige og berjede i Smaaland og Vefter- 

gøtfand, ved bvilfen Lejliqbed Staden Vegfjø tilligemed Domkirken blev 

afbrændt 3). - Men medens Kong Crit belejrede Arevalla Slot, blev en 

danſk Hær, fom var fommen bam til Undfætning, overrumplet og flagen 

af den før nævnte Uff Karlsføn, tilligemed to Ddanffe landflygtige Herrer, 

Peder Pors af Halland og Uffe Dyre *), og da nu fredelffende Mænd 

paa begge Sider lagde fig imellem, fom der et Forlig i Stand, hvorved 

- Kong Erik lovede at afbolde fig fra videre Fiendtligheder og Drage bjem, 

imod at Heriug Magnus udbetalte de Penge, han ſkyldte ham. Erik 

vendte ogfaa virkelig tilbage til Danmarf, og Valdemars Sag var faa- 

fedes fra hans Side opgiven. Kong Valdemar opgav alligevet ikke 
Haabet om at faa fit Rige tilbage og benvendte fig atter til Kong 

Magnus i Norge, uden dog, fom det fynes, perfonligt at begive fig til 

ham. Hans Henvendelfe var beller iffe Denne Ganq forgjeves, thi Kong 

Magnus ajorde virfelig om Vaaren 1278 et nyt Iog til Gøta-Elven. 

Men desværre fjende vi iffe til de nærmere Omftændigbeder berved, 

Da det mefte af Kong Magnus's Saga er tabt 5). Uagtet Dette Tog 

maaffee fnareft havde til Henfigt at underftøtte Magnus's Fordringer i 

Danmarf, (Hvorom mere nedenfor), er det Dog iffe ufandfynligt, at 

det tillige bar beffemt Hertug Magnus til at byde Kong Valdemar 

1) Sp oof. S. 574. 

2) At der allerede fandt Fjendtlighider Sted i Løbet af BVintren, figes udiryffe- 

ligt i de isl. Annaler; ogfaa Rimfrønifen omtaler et Tog, Hertug Magnus 
foretog over den danffe Grændfe til Rygnabro, men her er dog nogen Forz 

virring, da dette Tog fættes tidligere end eller famtidig med Junfer Eriks 

Død. Formodentlig ere to forffjellige Tog her fammenblandede. 

3) Rimfrønifen, jvfr. isl. AUnnaler, ved 1277. Chron. hos Fant, Scr. R. Sv. I. S. 54. 

4) Rimfrønifen. 

5) Isl. Annaler, ved 1278. 
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taafeligere Vilkaar, fiden vi erfare, at der ſtrax efter fom til et Forlig 

mellem Brødrene, hvorved Valdemar erfjendte Magnus fom Konge, for 

beholdende fig Beftergøtland og Øftergøtland '). Dette Forlig fluttedes 

Dog iffe under Den norffe, men under Den danſke Konges Megling, paa 

et Møde, der holdtes i Laholm, og hvor tillige begge Konger, Magnus 

og Erik, indgik nærmere Forbund med Hinanden. Det aftaltes, at Kong 

Eriks oldſte Datter flulde egte Koug Magnus's Søn og Thronfolger, 

naar De begge bleve vorne, ligeſom ogſaa degge Konger indbyrdes ſkulde 

ftaa binanden bi mod hvilfen fom bhelft Fiende 2). Valdemar vendte nu 

tilbage til Sverige. Men itfe lærge efter udbrød en farlig Opftand, idet 

fiere af Foifungerne, nemlig den før omtalte Jon Pbilipsføn, Jon Karls— 

føn, Anund Tuvesſon og Philip af Rumby, grebe til Vanden, af Mis- 

førnøjelfe, fom Det heed, over den Yndeft, Kong Magnus viifte Frem- 

mede, iſer Den før omtalte Peder Vors og en anden danſk Herre, ved 

Navn Ingemar Sfjelg. De overrumplede i Skara Dronning Helvig 
tilfigemed hendes Fader Grev Gervard, og Ingemar, fom juft opholdt 

fig Der, tog Gerhard fangen, Dræbte Ingemar, 94 belejrede derpaa Jon— 

iøping Siøi. Kong Magnus, Der ej følte fig ftert nof til at dempe 

Oprøret ved Vagbenmagt, maatte fljule fin Harme og give Oprørerne 

gode Ord 3). - Imidlertid fvor han dem Dog i fit Hjerte Hevn, og det 
er Derhos hojſt fandfynligt, at Dette Oprør tillige har bragt Kong Val 

demar i en ubehagelig Stilling, og nødet bam til, bvad vi i De foenføe 

Annaler finde omtalt, at afftaa til Kong Magnus de Landføaber, 

Der ved Det nys indgaaede Forlig i Lahbolm vare ham forbeholdte, famt 

at førlade Sverige, vg tage fit blivende Ophold i Danmark 4). Fra 

Denne Tid af fpillede Valdemar ingen politiff Rolle, men henlevede mange 

War ubemerket i Danmark, Hvor han ikfe Døde førend i Maret 1302 9): 

Kong Magnus tog allerede i 1280 en blodig Hevn over Folfungerne, 
idet han under Venſkabs Maſke indbød dem til fig paa Gaarden Galakviſt, 

ved Skara, og lod dem der gride og føre fangen til Stockholm, hvor 

fleve af dem, navnlig Jon Vyilipsføn, Jon Karlsføn, bleve henrettede, 

ai J YAnnalerne ftaar der umiddelbart efter at Toget til Gøtaelven omtales: 

„Valdemar Sveafongen tagen tilbage i fit Nige". — GSuhm (X. 765) gjør 
opmerkſom paa, at, da Baldemar allerede i et Brev af 17de Juni 1276 falder 

fig ,forhenværende Konge“, maa K. Magnus's Tog og Forliget mellem 

Brødrene have fundet Sted tidligere paa Maret, altfaa i Førftningen af 

VBaaren. 

2) Suhm X. 764, 765. 

3) Rimfrønifen. 

2) Ghron. hos Fant, Ser. Rer. D. I. &. 54. 

5) Hans Død i dette Var omtales i de isl. Annaler, famt i Chron. hos Fant, 
l c. S. 27. Her anføres ogfan Dødadagen, 26 Derby. 
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medens De ovriges Gods blev inddraget under Kronen (20de Auguſt 

1280) '). Saaledes endtes for Det førfte De langvarige indre Stridig- 

heder i Sverige, uden at Norge Denne Ganq videre indvikledes Dderi. 

61. Kong Maqnus'$ Uvenſkab med Danmark og Forhold til de vendiſke Stæder. 

Imidlertid var Forholdet mellem det Danffe og Det norſke Hof, der 

fige fra den førfte Tid, Arveſporgsmaalet bavde været bragt paa Bane, 

ej bavde været fynderlig venligt, i De fidfte War blevet mere fpendt end 

før, uden at vi Dog af de mangelfulde Cfterretninger, vi have om de 

Tiders Begivenbeder, fvdeligt funne føjelne Den nærmere Sammenbhænq. 

Der ſkal atter have været handlet om Udleverelfen af Dronning Inge— 

borgs Arvegods, og fandfonligviis var det vel netop i Dette rende, at 

De nys omtalte norſke Gefandter i 1276 ledſagede Dronning Sophia til 

Danmark; men Kong Erik ffal have undføyldt fig med, at Arveqodfet 
indeftod hos de fønderjvdik Hertuger *). Derhos tale et Par dan- 

ffe Annaler, der juft ikke Høre til de aller paalideligfte, om at der i 

Maret 1277 „var en ſtor Kamp ved Skanor mellem de Danffe og 

de Norffe, bvorved Der af De fidfte faldt 5000 Mand” 3). Denne An— 

gitelfe er nu biftnot overdreven, Da der vel neppe engang vare faa mange 

tordmænd tilftede ved Skanors Sildefiffe; men faa meget fres dog beraf, 

at den Kamp, hvortil ber ſigtes, maa have været blodig og forbitret, og at en 

feel Deel NMordmænd omkom. Efter en juft ikke filter Kilde ſkulle de Sydffere, 

Der bare tilftede ved Sildefiftet, bave taget de Danſkes Parti, og ufand- 

fonligt er Det viſtnok ifte*). Vi have feet, hvorledes Der i Kong 

Sverres Dage herffede megen Sfinfyge mellem de norffe Bymænd og 

De fydffe, ifær De Mibedfffe Handefsmænd, Der mere og mere trængte 

Dem ud af Marfedet, og ved ingen Anledning funde denne Skinſyge fet- 

tere give fig Luft i alvorlige Haandgribeligheder, end paa et faadant 

Hande(smarfed føm Det i Skanor, hvor Der i Mangdeviis fom Folf 
fammen fra alfe de nordiffe og oſterſoiſte Havne, og hvor Der allerede i 

1) Rimfrønifen, jvfr. Scr. R. D. I. S. 255.  Nimfrønifens Ghronologi er her 

iffe ganffe fiffer. 

2) Huitfeldt I. S. 281. Han henfører Svaret til 1278. Ifr. Merfanff, i Nord. 
Tidfr. IL. 528. 

3) Annaler i Scr. Rer. D. V. 615, 624.  GSuhm, der anfeer denne Kam for 

Følgen af et virfeligt Krigstog fra morff Side, tror at maatte henføre det til 

1278, fordi man fra andre Kilder veed, at Kong Magnus ej havde nogen 

Leding ude i 1277; men Annalernes Ord giver iffe Anledning til at antage 
det Hele for andet og mere end et tilfældigt Slagsmaal, uagtet det for 

Neften funde være blodigt nok og give Anledning til vderligere Fiendtlig— 
heder. 

4) Mesſenius, Scondia S. 57. 
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1237, fom vi have feet, bavde forefaldet lignende Scener '). Det ev endøg 

neppe fænfeligt, at ved et faadant Slagsmaal fom dette De mange tilfte- 

vepærende Tydſkere ikke ſkulde have Ddeeltaget deri, og flaaet fig til en af 

De ftridende Partier. Sandfynligviis bar vel baade dette GSlagsmaal 

ved Skaner, Hvis Det virkelig fandt Sted, og Ufflaget af Avvefordringen 

været Hoved-Narfagen til Kong Magnus's før omtalte Ledingstog i 1278, 

Der under benne Forudfætning mere havde til Henfigt at indjage De Danſke 

Skrak, end at underftøtte Mæglingen mellem de fongefige Brødre i Sve- 

rige. At Dette Tog og overhoved Kong Magnus's Optræden var 

De Danffe færdeles ubehagelige, maa man flutte af hvad de islandffe 

Annaler berette, efter at have omtalt Forliget mellem Brødrene Magnus 
og Valdemar, nemlig at dDe Svenffe, opeggede af Danerne, truede med 

at paaføre Norge Kriq *). - Heraf blev der nu vel intet, men man er- 

farer Dog, at Der i Danmark vaadede en meget fiendtlig Stemning mod 

Norge. Hvor vidt der i Den forte Tid, Kong Magnus endnu fevede, 
fom til pderligere Fiendtligheder mellem begge Folt, vides ikke, da Kile 
Derne til De Tiders Hiftorie ere mangelagtige; ;man føulde dog formode, 

at ingen faadanne fandt Sted, ffjønt Forholdet vedblev at være meget 

fpendt, indtil endelig nogle Aar efter Kong Magnus's Død Krigen blus- 
fede op i fuld Lue. 

Forholdet til de nordtydffe Handelsftæder fynes for øvrigt i det 

mindjte fra Hoffets og Magthavernes Side at have været vet godt, 

uagtet Deres Driftige Borgere mere og mere begyndte at fortrænge Lan- 

dets egne Børn fra Handelsmarkedet. Men Det er aabenbart, alerede 

af Den tidligere omtalte Strivelje fra Kong Haafon, at man ikke fænger 
godt funde undvære dem og Dere$ Varer 3). Hertil fom nu ogfaa, at 

de fornemmere og meft formagende Mænd iffe langer, fom i tidligere 

Dage, felv droge i Kjøbmandsferd, men nu, ligeſom Dde i alt andet 

føgte at efterligne Middere og Herrer i andre Lande, ogfaa viftnok efter- 

fignede dem Deri, at betragte Handel og Kjøbferd fom værende under Deres 

Værdigbed. Selv fom de faaledes ike i nogen Nærings-Collifion med 

1) Se ovf, S. 70. WMerlauff (Nord. Fidsffr. 11. S. 529), antager det rimeligt, 

at de fo nys anførte Annalifter, der omtale Slagsmaalet ved Skanor 1277, 

ved en Fejltagelfe have bhenført det tidligere GSlagsmaal 1237 til dette 

Aar. Viſt er det, at de øvrige danffe Annaler ej omtale noget Slagsmaal i 
1277; men da det iffe i fig felv vilde være befynderligt, om flige Scener 

indtraf oftere, hvor faa mange Folk of forffjellige Nationer fom fammen, tør 

man dog iffe veent ud benegte de tvende nys anførte Annalers udtryffelige 

lidfagn, om Annalerne end overhoved ere ukritiffe, og Angivelfen om de 5000 

Dræbte paatageligt er falft. : 

2) Gel. Annaler, ved 1278. 

3) Se ovenfor S. 72—74. 
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de fremmede Kjøbmænd, men derimod maatte disſes hyppige Beføg være 

dem en Bebagelighed, fordi De derved paa befvemmefte Maade forſynedes 

med De udenlandffe Lurusvarer, der med Den tiltagende Pragt og Elegants 

i Levemaaden ej (ænger funde undværes i anfeede Hufe. Hvad der døg 

havde meft at betyde, var den, faa vidt man fan frjønne, vigelige For- 

tjenefte, fom de førnemfte Mænd, ifær i Bergen, bavde af at udleje 

Stuer, Pafbufe og Brogger i og ved Deres ftore Gaarde til de uden- 

fandffe Handelsmænd. Allerede i Kong Haafons Tid, og maafte tidli- 

gere, tar Det SÅ og Brug, at felv Hirdmænd og Lendermænd paa 

den Maade gjorde fig Fordel af Deres Gaarde. Vi erfare faaledes, at 

Thord Kafale under fit Ophold i Bergen 1239 leiede Herberge hos den 
føngelige Hirdmand Hallvard, hvis Gaard efter ham kaldtes Hallvards- 

gaarden '). Senere maatte Den Fortjenefte, de faaledes funde gjøre fig, 

blive endnu fførre, Da Den nye Ledingsanordning, ved at gjøre Ledings- 

pligten fra perfonlig til reel, ogfaa tildels gjorde den Hirdmændene og 

Gjefterne tilfommende Ledingsfribed reel; det ev allerede ovenfor viift, at 

De ogſaa for fine Gaarde i Byerne maa bave nvydt eller i det mindjte 

tiltaget fig betydelige Friheder, og de vare følgelig i Stand til at byde Lejeta- 

gerne billigere Vilfaar, end andre mindre begunitigede Gaardejere, medens 

deres egen Fortjenefte Derfor iffe bley ringere. Følgen heraf maatte 

nødvendigviis blive Den, at Dere8 Gaarde fortrinsviis føgtes af de frem- 

mede Handelsmænd, hvortil vel ogſaa fom, at de faa paa Det belejligfte 

og befvemmefte Strog *). Det er en befjendt Saq, og vil i det føl- 

gende nærmere blive viift, hvorledes de Gaarde i Bergen, bvori de tydſke 

Handelsmænd førft fun lejede fig enfelte Stuer, i Fidens Løk, da deres 

Vælde uforboldsmæsfigt tiltog, gik over til at blive Deres Ejendom. 

Men Da nu flere af Ddisfe Gaarde netop have Navne efter fornemme 

Mænd, der fevede under Kong Magnus's Regjering, fom Leppen efter 

Sodin Lepp, Guldffoen efter Hallvard Guldſko, fan man beraf med tem- 

melig Beſtemthed flutte, at Dette Udlejnings-Syftem juft begyndte paa 

Den Tid, ligefom man ogfaa juft ved denne Tid finder de førfte Antyd— 

ninger til, at De tydffe Kjøbmænd overvintrede i Bergen, og lejede Stuer 

paa et beelt eller et halvt War, for felv efterbaanden at udfælge fine 

Varer, og fnytte varige Handelsforbindeffer. Den Fordel og Befvem- 

melighed, dette medførte for De fornemme Gaardejere, vis Hufe vare 

1) Ge ovf. IN. S, 993, Note 3. 

?) Sfølge Bylovens VI. 15 ſtulde Skibene, der fom til Bergen, lægge til langs 

Bryggerne fra Kongens Eblegaard til inde ved Øren. Af dette Strøg maatte 
igjen den nordlige Deel, der laa nærmeft Kongsqaardens Gnemerfer, anfees 

fom bet bedfte og befvemmefte: og netop her finde vi fenere tydffe Kjøbmænd 

faft etablerede, i de Gaarde fom tidligere tilhørte de fornemfte Mænd. 
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faa ftore og vidtløftige, at de felv ingen Ulejlighed havde af Lejetagernes 

Bedrift 1), medførte naturligviis, at de fremmede Kjøbmænd, hvor for— 

fadte de end funne have været før Meniqmand og alle Andre, i Hvis 

Næring de gjorde Skaar, ivrigt begunftigedes af de mægtige og for- 

maaende Mænd, og Dette maa man altid have for Øje, naar man vil før- 

flare fig Deres næften utrøligt hurtige Opkomſt i Norge, ifær i Refidensftaden 

Bergen, fra Kong Magnus's Regjeringstid af. En Antydning til denne 

Begunftigelfe findes allerede i en Strivelfe, fom den nys udvalgte vo- 

merffe Konge, Nudolf af Habsburg, i NWaret 1274 tilftrev Kong Mag— 

nus, paa famme Tid fom han befrærftede de Friheder og Rettigheder, hans 

Forgængere havde tilftaaet Libecferne. Efter at have fagt fin , færdeles 

fjære Ben”, Kong Magnus, flere Complimenter, takter han ham for den 

naadige Yndeft, ban bavde tilftaget Lubecferne, og beder ham fremdeles 

at fade Dem nyde Godt af fin Beftyttelfe *). Det fan itte være nogen 

Ivivl om, at de lübeckſke Gefandter, Der udvirkede hiin Fornyelfe af 

ældre Fribeder, ogſaa have anmodet Kong Rudolf om at medgive dem 

nysnævnte Sfrivelfe til Kong Magnus, for at de Derved kunde være 

føa meget fifrere paa hans Velvilje. Men fiden efter blev, fom vi 

have feet, Den nye Bylov given og vedtagen, og Det ev fet at forftaa, 

at de tydffe Kjøbmænd maatte finde fig meger befværede ved Dens ſtrenge 

Beftemmelfer med Henfyn til de commurale Pligter, vg Den politimæs- 

fige Orden, fra hvilke Udlændinger ej vare undtagne, fom f. Cr., hvor 

det blandt andet var foreffrevet, at Forpligtelfen til, i Ufredstider at holde 

Nattevagt ved nærmefte Vete flulde føifteviis overtages af trende Mænd, 

to indenfandffe og een udenlandft. Alt erhverve en Fritagelfe fra disfe 

og lignende byrdefulde Pligter lag Derfor de tydſte Handelsmænd færde 

fes paa Hjerte, og faa vidt vi erfare, beftørmedes Kong Magnus af alle 
de pfterføiffe Stæder med Bønner i Denne Metning. Staden Lübeck 

fendte i Dette Erende fom fpecielle Gefandter tvende Raadmænd, Henrik 

Stenecfe, en af dem, der tidligere havde været hos Kong Rudolf for at 

hente hine Breve 3), og Ulerander. Disſe Gejandter traf Kong Maq- 

nus i Funsberg, under hans Ophold der om Sommeren 1278, altfaa 

1) Der gaves Gaarde, føm indeholdt over 60 Stuer, fom f. Gr. Finnegaarden, 

der ifølge et Diplom af 1403 beftod af 15 Hufe og 68 Stuer. Her funde 

de fornemme Gjere beholde den bedfte Deel for fig, og overlade Baghufene til 

Kjøbmændene. 

2) Brev af Aſte Nov. 1274 i Lübecks Urk.Buch, No. 354. Kong Rudolfö Fri- 

hedsbrey for Lübeck er af Gte Nov. 1274, ffteds No. 356; begge, faavelfom et 

af Ste Nov., der indeholder det Tilſagn, at Ingen ffal blive udnævnt til Lu- 

becfernes Foged uden deres Samtykke, ere daterede fra Hagenau. 

3) Se det nysnævnte Brev No. 355 i Lib. Urf.-Budj. 
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efter hans Filbagefomft fra Ledingstoget. Det er ikke ufandfynligt, at 

disſe Gefandter, for at give Deres Andragende mere Vegt, bave gjort 

Oppævelfer over hvad der Aaret forud var forefaldet ved Skanor og 

derpaa grundet visfe Fordringer, ellev maaffee endog ladet Truſler falde 

om, at Staderne vilde tage Danmarks Parti i Den Krig, Der nu maaſkee 

var i Begreb med at bryde ud. 

Hvorledes nu end disfe Underhandlinger førte8, og hvad Midler 

Gefandterne nu end bave anvendt for at ſtemme Kongen til Eftergiven- 

Hed, faa blev Refultatet dette, at han Den 18de Iuli '), i Junsberg, gav 

de pfterføifte Stæder det forſte virkelige Frihedé-Brev, fom de nogenfinde 

erholdt i Norge, og fom allerede neppe to Aar efter Bylovens Gmanation 

gjorde iffe ubetydelige Undtagelfer fra dens Bud. Efter Gefandternes 

indftændige Bøn, heder det i Brevet — Kongen falder dem endog fine 

færdeles Venner — faavel fom efter ivrig Anmodning fra mange andre 

tydſke Søftærers Borgere og Raad, fandt Kongen for godt, at tilftaa 

de tydſke Kjørmænd, Der med Deres Varer veføgte Norge, visfe Friheder 

til Gud Are og Deres Nytt. At Kona Magnus og hans „viſe 

Mænd”, med bvilfe det udtryfkeligt figes at han raadførte fig, Vare faa 

beredvilkige til at gaa ind paa Tydſkernes Fordringer, vifer nofføm, at 

disje maa bave haft de mægtigfte og meft foørmaaende Mænd paa fin 

Side, ſtjont man jo rigtiqnof maa antage, at De Daværende Forhold, 

det en Kriq med Danmarf var i Ferd med at udbryde, maatte 

gjøre det betænteligere end ellers for Norge, at lægge fig ud med de 

tydføe Stæder. Da dette Friheds- Brev, fom fagt, ev Det førfte, 

fom efter Den nye Bylovs VBedtagelfe blev tifftanet De tvdføe Kjøbmænd, 

og faafedes Danner Grundlaget for disſes fenere, bøjft færegne, Rets— 

tilftand i Norge, ev det ber nodvendigt, nærmere at gjennemgan dets 

enfelte Punkter. | 

1) Førft og fremft indrømmede Kongen ,af fær Naade og med 

fine vife Mænds Mand”, at De tydffe Kiøbmænd, der ej lejede Herberge 

før et heelt eller et Hhalvt War (altfaa de, fom fun opholdt fig i Byerne 

om Sommeren) ffulle flippe for at tvinges til at gjøre De før omtalte 

Nattevagter.  Heraf følger altfaa, at De, der opholdt fig længere i Lan- 

Det, endnu iffe fom til at nyde godt af denne Fritagelfe. 
2) Meenedere og andre berygtede Perſoner ſkulde i Rettergang ej 

anvendes fom Vidner mod de tydſke Kjøbmænd. Her figtes formodent- 

fig fnarere til MededSmænd end til egentlige Vidner, der endnu ikke havde 

ftort at betyde i ben norſke Mettergang. 

1) Saaledes udtrykkeligt i Brevet, (XV. Kal. Aug); i Lib. Urf-Budj No. 

398 er Dagen urigtigt angivet til den 16de. Brevet findes ogſaa, med rigtig 
Datum, i Thorfelins Dipl. 1. S. 8. 
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3) Kongen indrømmede, at de tydſke Kjøbmænd ,fom et Tegn paa 
bans vpderligere Maade vg Gunſt“, ſkulde frit og ubindret opfjøbe paa 

Brygger, Gader eller i Baade alle Slaqs , Smaavarer”, faa og alle Slags 
Huder, naar de tilfammen iffe udgjorde et Defer, og Smør i ringere 

Partier end 9 Lauper, i Tiden fra Hallvardsmesfje (15de Mai) til Ma- 

riemesfe forre (15de Auguſt). — Dette var en Undtagelfe fra den oven- 

ombandlede Beftemmelfe i Byloven VI. 16, at der iffe maatte fjøbes 

eller fælges flige Varer fra Fartøjer, eller andenfteds end i Hufe eller 

paa Forv, undtagen naar der fjøbtes til Kongens Gaard. 

4) De fremmede Kjøbmænd føulde være fritagne for Skibsdræt, 

undtagen naar Sfibene vare faa fore, at Deres Hjelp iffe funde undvæ- 

re8, bvilfen Iilfælde man Dog ffulde anmode dem venffabeligt derom, 

uden mindfte Fvangs-Anvendelfe. Det funde fynes at falde af fig felv, 

at udenlandfte Handelsmænd, der fun for en fortere Tid lag i Havnen 

med Deres Skibe, ftedfe havde været ganffe frie for Denne Byrde, men 

Den nye Bylovs VI. 17, beftemte udtrykfeligt, at alle Kjøbmænd, naar 

De fun havde været tre Nætter i Byen, ſkulde være pligtige at indfinde 

fig til Stibsdræt, faa fnart Hornet fød. 

5) Fremdeles indrømmede Kongen, at Sysfjelmænd, Gjaldferer eller 

andre fongelige Ombudsmænd i tre Dage ikke ſkulde funne førbyde de 

tydffe Kjøbmænd at fælge fine Barer til hvem de fandt for godt, bvilke 
tre Dage ſkulde regnes fra Ddet Øjeblit, De anmeldte for vedfommende 

fongelige Ombudsmænd, at De bavde faadanne Varer tilfals. Inden 
disfe Dage ſkulde ogfaa de fongelige Ombudsmænd have underrettet Kjøb- 

mændene om, bvilfe Barer De for en beftemt Priis ønffede afboldte til 

Kongens Brug. Dette figter ligeledes til Beftemmeljevne i Bylovens 
VI. 16, faavel fom det ældgamle Regale, Forfjøbsretten. Dog ffulde det 

fun gjelde, før faa vidt Der iffe udftedtes noget almindeligt Forbud mod at 

føre Barer fra Sted til andet. 

6) Kongen indrømmede fremdeles, at alle Iydffere, der leed Skib— 

brud i Norge, flulde frit beholde og nyde alt deres Gods, fom De funde 

faa veddet, og at Ingen føulde underftaa fig at tilegne fig noget deraf, 

faa fænge de iffe felv havde forladt det. 

7) Gndvidere tilftodes det dem, at ingen af dem, naar ban tilbød 

«eller ftillede paalideligt , Fat" om at fremftille fig for Retten eller adlyde 

den fældede Dom, ſkulde for nogen fom belft Gjeld eller Forbrydelje faftes 

i Fængfel, med mindre Forbrydelfen var faa ſtor, at den firaffedes med 

Halshugning eller Haandens Tab. 

8) Alle de tydfke Handelsmænd, Der lede Stibbrud paa Morges 

Kyfter, ffulde, naar de ikke felv vare mandfterfe nok til at bjerge Skib 

eller Gods, have Net til at opbyde faa mange, fom De troede at behøve, 
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inden Stibreden, bvilfe vare forpligtede til at hjelpe ved Bjergningen 

imod en Godtgjørelfe af fer Ører norff for bver Left, famt en af uvil- 

fige Mænd anfat Betaling for Skib og Nedſkab; undfloge de fig før 

at fomme, føulde de være underkaftede lovlig Straf. 

9) For at Dette funde overholdes, og Fred og Venſkab bevares, 

forbød Kongen alle fine Sysfelmænd og Ombudsmænd at gjøre Brud 
paa nogen fom belft afde ber tilftanede Fribeder, faa fnart De vilde und- 

gaa bans Brede; og ,for at De, fom Kongen omfattede med færdeles 

Kjærligbed, funde mødes af Underjaatterne med faa meget førre Venliq- 

Hed”, bød ban alle Rigets Dommere, og paalagde Dem indftændigt, „at 

De ved en vis Forfjærlighed bebandlede de lübeckſte Borgere og deres 

Gods, der fom til Norge, idet De, naar de flagede, ufortøvet ffaffede 

Dem Net, ftraffede Dem, Der føgte at undertryffe Dem, ſtrengt, og vifte 

Dem al mulig Gunft og Velvile, bvor faadant med Metferdighed og 

Wrlighed funde fee”. 
Det fees let, at Disfe JFritagelfer endnu ikke vare faa overvættes 

ftore, og at navnlig endnu iffe de tydſke Vinterfiddere havde erholdt no- 

gen færegen Begunftigelfe, hvilket var Det egentlige Maal, til hvilket 

Tydſkerne ftræbede, og fom de da omfider efter megen Modſtand fra norft 

Side, endelig langt om længe opnaaede, faaledes fom Det i det Følgende 

ffal vifes. En Paateqning, der findes paa det af Kongen udftedte Ori- 

ginafdocument *), der endnu opdevares i Lübeck, antyder, at Kjøbmæn- 

dene iffe vare fynderligt fornøjede ved Dette Fribedsbrev. Om Denne Paateg- 

ning ev famtidig, eller tun fidet yngre end Udftedelfen, vide iffe; men man 

fan neppe tvivle baa, at Den ganffe rigtigt udteyffer den Stemning, Der 

raadede ved Modtagelfen af Brevet. Men Norge var endnu for mæg- 

tigt til at De kunde tiltvinge fig alt, hvad de vilde, og de maatte for 

Øjebliffet nøje fig med det Mindre, i Haab om, med Tiden, naar Om- 

ftændighederne vare qunftigere, at faa det Mere.  Begyndelfen til en Und— 

tagelfes-Lovgivning for deres Vedfommende var dog nu allerede gjørt. Det 

følgende Aar (7de Auguſt) gav Kong Magnus et ligelydende Fribedsbrev 

fon de bremiffe Kjøbmænd: beraf fees, at i Det mindfte Disfe Dog toge 

til Takke dermed ?). 

62. Kong Maqnus'8 Forhold til andre Magter.  Uroligheder paa den 

rusfiffe Groændfe. 

Med de gvrige Mabomagter i Guropa flod Kong Magnus, faa vidt 

1) Doeumentet, med Kongens ſtore Segl, findes paa Irefen i Lübeck. Sigillet 

er aftegnet i Thorfelins Dipl. 11. Pl. 1. 

2) Gasfels Nadr. S. 10—12. 
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det fader, i venffabelig Forbindelfe, undtagen med Rusland eller rettere 

med GStorfyrftendømmet Novgorod, for faa vidt det erfares, at Kareferne 

og Kvænerne i 1271 gjorde Herbert endog i Haalogaland, og atde forſte 

om Vintren 1278—1279 fangede Kongens Sysfelmand, Thorbjørn Skene, 

og Dræbte 35 Mand for ham oppe paa Fjeldet '). Disſe Tog ere ſikkert ej 

De enefte, fom de føretoge i denne Tid. Man feer her en Bekræftelfe paa, hvad 

Der tidligere i Saqaen ytres, at den i 1251 med Novgorod fluttede Fred ikke 
fænge overholdtes. Det var heller ikke muligt, under faadanne Betingelfer, ſom 

dem, Tractaten af 1251 opftillede, at undgaa Sammenftød og deraf følgende 

Fiendtligheder. Saa fænge Karelerne ſkulde have Tilladelſe til at ſtrejfe om 

i Det horffe Gebet, var det iffe at vente, at De kunde afholde fig fra 

at gjøre Indgreb i De norffe Underfaatters Rettigheder, ifær da Det er 

øjenfynligt, at deres Ferd, Hvor tvactatftridig Den end var, begunftigedes 

af De novgorodfie Uutoriteter. Der tales dog ikke om at der i denne 

Anledning blev gjort nogen Foreftillinger i Novgorod fra norſk Side, 

eller overhoved Underhandlinger Desangaaende. Imidlertid er Kidernes 

Taushed berom ikke tilftrætfelig Grund til, at betvivle at faadanne funne 

have fundet Sted. I alle Fald fynes det vift nok, at fra denne Did af de 

uafladelige Overgreb fra vusfift Side ret toge fin Begyndelſe, der fiden- 

efter fedede til, at Norge tabte faa ftore Strætninger af fine oprindelige 

Befiddelfer å Finmarken. 

Hvilken færdefes venlig Forftaaelfe der fandt Sted mellem Kong 

Magnus og det franffe Hof, have vi allerede feet Bevifer paa i den dy— 

rebare Gave, fom Kong Pbilip i 1274 overfendte Kong Magnus, nem- 

lig Stykket af den hellige Fornefrone. Paa den i Aaret 1273 udvalgte 

romerffe Konge Rudolfs Agtelfe og Hengivenbed før Kong Magnus have 

vi allerede feet Bevis i den Skrivelſe, diin i November 1274 lod af: 

gaa til Magnus for Libefernes Skyld. Da Rudolf rimeligvis ikke før 

fin Opbøjelfe paa Kongetbronen havde ftaaet i nogen fom helft Forbin- 

delfje med Magnus, fan faaledes de fmigrende Udtryf, der forefomme i 

GStrivelfen, ikke hidrøre fra noget ældre Bekjendtſkab eller Venſkab; de 

vife altfaa, at Kong Magnus maa have ndtaget en Stilling blandt Europas 
Fyrſter, der i og for fig gjorde barn bædret og anfeet. Med England lader 

det til, at Der fiden Kong Haafons Tog til Skotland en Tidlang havde været 

et mindre godt Forhold, ja at der endog mellem norfte og engelſke Underfaatter 

har været øvet Fiendtligheder, fiden der den Ide Auguſt 1269, i Win— 

efter, blev fluttet formeligt , Freds- og Enigheds-Tractat“ mellem Kong 

Magnus og Kong Henrif, fom det udtryffelig heder ,angaaende de Be- 

ni Staden og Fornærmelfer, fom Indbyggerne i begge Miger gjen- 

1) Annalerne for 1279. Arne Biffops Saga Cap. 24. 
— 
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fidigt havde tilføjet binanden, og den Uenigbed, fom havde herſket mellem 

dem. Kong Magnus's befuldmægtigede Gefandter vare Aſkatin, Dden- 

Gang endnu Cantfler, og faaledes nu atter anvendt i Gefandtffab, faavel 

fom Peter, AvdHidiaconus af Hjaltland. Ved denne Sractat indgif begge 

Konger, ,faavel formedelft Fredens Gode, fom af gjenfidig Hengivenhed 

for binanden, en beftandig Fred, ligeſaa god fom Den, der havde fundet 

Sted mellem deres Forfædre, og forpligtede fig til, at Indbyggere eller 

Kjøbmænd fra det ene Rige ſkulde med deres Gods nyde venlig Opta- 

gelfe i Det andet, uden at forulejliges med Henfyn til bine Klager; Kjob— 

mændene fra Det ene Rige ſkulde i Fred og No funne fælge Deres Va- 

rer i Det andet, og ingen, Der fjøbte af Dem, ſkulde funne tage Varerne, 

førend Betalingen var erlagt; Skibbrudne fra Det ene Nige føulde i Fred 

og No funne redde og udbedre Deres Skibe, og vedfommende VBefalings- 

mand føulde beffytte Dem mod Overlaft. De, fom krankede Denne Fred 

og venlige Forbindelfe, ffulde af Befalingsmanden eller en Dertil af Kon- 

gen færftilt udnævnt Dommer ſtraffes faaledes, at Det funde blive ham 

og Andre til Advarfel. Hvis Den ene Konges Fiende flygtede til den 
andens Nige, ffulde han ej modtager, uden for en fort Iid, og hvis 

han iffe inden et War fom i Naade igjen, feulde ban bortvifes af Riget. 

AF Brevet udftedtes to ligelydende Gremplarer, hyoraf det ene, befeglet 

med Norges Konges og Gefandternes Segl, ſkulde bero Hos den engelffe 
Konge, det andet, forfegfet med dennes Segl, hos Kong Magnus 1). — 

Siden den Iid hører man intet andet end at Forftaaelfen mellem begge 

Hofer var den ypperſte; og den vedvarede ligeledes efter Kong Henriks 

Død mellem hans Søn Kong Edvard den Aſte og Kong Magnus. Vi 
erfare af Breve, Der endnu ere til, at De vftere verlede VBennegaver. 

Saaledes erfarer man af et Fakjigeljesbrev fra Kong Magnus til Kong 

Edward, Dateret Bergen den 10de Mai 1276, at denne med en vis Ro— 

ger Brun, Borger i Yarmouth, bavde fendt ham flere værdifulde Gaver, 

Der fyffeligt og vel vare anfomne til Norge, hvorfor Kong Magnus an- 

befaler Roger Brun, fom Den der godt havde beførget Det ham over— 

dragne Erende, til Kong Edwards Velvilje*). - Fem Dage efter ſkreb 

Magnus endnu et Brev fra Bergen til Kong Edward, med en af fine 
Riddere, Der i Det paa Latin affattede Brev faldes Yvo, og fendte bere 

ved fom Gave, til Beviis pan fit Venſkab, tre hvide og aatte gran Falke, 

et Sølvbeger, tyve Timber Hermelinffind, og Hovedet med Tænderne af en 

Hvalros, hvilket Dyrs Beffaffenhed Overbringeren nærmere ffulde forklare. 

Man bar endnu et Brev fra Kong Magnus til Kong Edmard, dateret 

1) Rymer, Brev af Datum fom ovenanført. Thorfelins Analecta, &. 44. 

2) Suhm, $. af Danm. X. S. 1008. 
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Bergen 6te Mai 1280, altfaa tre Dage før hans Død, hvori ban tak 

fer Denne, fordi ban havde fendt ham en Deel værdifulde Meliqvier, an- 

befalende ham fine Sønner, og tilfjendegiver, at han med Overbringeren, 

Hr. Erlend, Provft ved hans Capell, fender ham atter to hvide Wdel— 

falfe og fer gran. Brevet afgit iffe førend efter Kong Magnus's 

Død '). Sandſynligviis var iffe Englands Hof det enefte, til hvilket 

Kong Magnus fendte faadanne i hine Jider fjærfømne Gaver; ligeſom 

Faderen bar ban vel ogfaa fendt Falke til fjernere Lande, men intet er 

Derom opbevaret til vore Tider. 

63. Merfelige Begivenheder indenlands. 

Bi have fulgt Kong Magnus Søridt for Sfridt under hans 

Forhandlinger med Gejftlige og Læge angaaende Lovforbedringer, Der 

vetteft fan faldes en Gtatsforandring, under bans VBeftræbelfer for at 

nytte Island nærmere til Norge, under hans Optræden fom Magler 

i den fvenffe Brødreftrid, og i hans Forhold til fremmede Magter; vi 

ville nu fafte et FIilbageblik pan hans pvrige Virkſomhed indenlands, 

fom paa De Begivenheder af frørre VBigtighed, Der forefaldt i den fenere 

Deel af dans Negjeringstid, og fom ikke ftaa i umiddelbar Forbindelfje 

med De Anliggender, Der allerede ere omtalte. Kong Magnus arvede 

fin Faders Lyft til Bygnings-Arbejder, men Denne Lyſt fynes Dog 

fornemmelig hos ham at have været vettet paa Opforelſen af Kirfer og 

Oprettelfen af andre gejftlige eller balvgejftlige Stifteljer. Et af hans 

førfte og nyttigſte Foretagender i faa Henfeende var Fuldførelfen af Alle— 
helgensfirfen i VBaagsbunden i Bergen, bvilfen hans Fader bavde ladet 

paabegynde, og Oprettelfen af det Dermed forbundne Hofpital. Det ev 

ovenfor nævnt *), at allerede Kong Haafon fandfynligviis havde beftemt, 

at der føulde fættes et Hofpital i Forbindeffe med denne Allehelgenskirke, 

og at Det rimeligviits var i Den Henfigt, at han bertil fljenfede 120 Maa- 

nedmaters Bool; men ban fit iffe mere end paabegyndt Kirfen: Det var 

Maqnus forbeholdt at fuldføre Denne og oprette Hofpitalet. Derimod 

havde Kong Haafon allerede, fom vi bave feet, fliftet et Hofpital for 

Spedalfte med tilbørende Kirke — St. Katharina Kirfe — ved Sand- 

bru, og Dertil fljenfet den betydelige Gave af 240 Maanedmaters Bool. 
Heri gjorde Kong Magnus en ftor Forandring. Efter Overlæg med 

Abbed Erik af Munkeliv, og flere faavel lærde fom læge Mænd, beſlut— 

tede ban at flaa begge Stiftelfers Gods fammen, faa at De berefter 

1) Nymer, Brev fra 1280. 

3) S&S. p. &, 120. 
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ſkulde betragtes fom en enefte, og den oprindelige Plan forandret tillige 

Derben, at i Stedet for at i det mindfte Katbarina-Hofpitalet tidligere 

par beftemt til at være en Pilejeftiftelfe for Spedalfte — hvilket maaſkee 

og var Planen med Ullebelgensbofpitalet, — indrettedes De nu begge til 

Fattiqbufe, den fidfte for Mænd, den førfte for Kvinder. Denne For- 

ening af begge Stiftelfer har vel ogſaa været Hovedaarfagen til, at Ka- 

tbarina-Kivke og Hofpital, for faa vidt de allerede vare færdige før Kong 

Haafons Død — bvilfet vel er et ftort Spørgsmaal — nu flyttedes til 

Vaagsbunden, ganſke i Narheden af Det andet. Allehelgenskirken var 

allerede færdig i 1266, og blev da indviet '), men Katbarina-Kirfe og 
Hofpital funne ej bave været fuldførte, vg den bele Stiftelfe ſaaledes 

bragt i Gang, førend ved Udgangen af 1275 eller Begyndelfen af 1276, 
tbi den fongelige Fundats for den hele Indretning ev Dateret Den 19ve 

April 1276 2). Den er udftedt i Bergen af Kong Magnus og VBiftop 

Aſkatin i Forening. — Det bejtemtes ber, at Der i Ullebelgens-Hofpital 

ffulde være 30 Senge, alle for Mandsperfoner, og i Katbarina-Ho- 

fpital 20 GSenge, alle før Fruentimmer. Fil Indretningen ſkulde der 

beffitfes tre Prefter, to ved Ullehelgenskirfen og een ved Katbarinafivfen ; 

men ved begge ffulde der fun være een fælles Naadsmand eller Øfonom. 

Ingen maatte optages i Stiftelfen med Provende, men derimod ſkulde de 

deri opfagne, naar De døde, arves af Stiftelfen. - Hvert Almisfelem 

ffulde Dagligdags bave een Met Mad og een Iufte ØL men paa Fafte- 

Dage, merfeligt nof, Det dobbelte. — Fundatfen befegledes, foruden af 

Kongen og Biffoppen, ogſaa af Dronningen, Abbed Erif, og Chors— 

brødrene ved Cbriftfirfen. Den næfte Stiftelfe af Betydenhed, fom 

ffede ved Kong Magnus's Foranftaltning, var den før omtalte Oprettelfe af 

et Prefte-Collegium ved Apoftelfivfen i Bergen 1271, med en Provft i 
Spidfen; Dette ftod i Forbindelfe med betydelige nye Anlæg i og ved 

) Annalerne, ved 1266. 

2) Dipl. Norv. II. No. 16. I Kong Magnus's Feftamente af 2den Febr. 1277 
falbes endnu Katharina Hofpital em Stiftelfe for de Sypedalffe (leprosi) og 

Allehelgens-Hofpital et Fattighuns, men da det ved dette Feftament er at 

merfe, at det er forfynet med en Gonfirmation af Pave Clemens IV. fra 1268, 

hvori det allerede omtales fom gjort, og derfor maa være opfat før den Tid, eller 

omtrent ved 1266, feer man fun bheraf, at Forandringen endnu iffe var feet 

eller maaffee endog paatænft, da Feftamentet blev conciperet. At Alt da 

endnu var ved det oprindelige, fred tillige deraf, at begge Stiftelfer ej omta- 

les under eet, men færffilt, famt ogſaa af den Omftændighed, at der til Ka— 

tharinas Hofpital ffjenfes 100, til Allehelgens fun 60 Mfr., medens derimod 

efter den nye Jndretning Ullehelgens-Hofpitalet var det fornemfte. Muligt, at 

Kongehallens Brand og de deraf opftaaede Udvidelfesplaner have bragt K. Mag- 
nus til at flytte Katharinas Hofpital fra Egnen ved Sandbro. 

Mund. Det norffe Folks Hiftorie. pv. 43 
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Kongsgaarden, efterfom, hvad der allerede ovenfor er berørt, en ny præg- 
tig Apoſtelkirke ftrar efter Modtagelfen af den hellige Jorn blev grund- 

lagt i Kongens Urtehave. Denne blev dog ikke færdig, førend lange efter 
Magnus's Død i 1302, og da førft blev den ældre nedreven 1). Des— 

foruden indrettede Kongen et Capell å Kongsgaarden felv, i Caſtellet ved 
Spen 2). Ifolge en eneftaaende Beretning ſkal Kongeballen i Bergen 
være afbrændt 1266; forholder Dette fig faaledes, maa Kong Magnus 

have fadet den iftandfætte, og muligt er det, at det er Urbejdet hermed, 

fom førft bar givet Anledning til, at bine ftørre og mere omfattende Unlæg 

føretoges. I Funsberg forøgede Kong Magnus de Befæftninger, hans 

Fader allerede havde opført, med et nyt Caſtell af Tegl, hvoraf der endnu 

findes nogle faa Levninger 3). Muligt, at dette Anlæg ſtod i Forbin- 
delfe med andre Udbedringer efter en Jldebrand, der fandt Sted i Tunsberg 

1275, og bvilten rimeligvis, ligeſom alle de andre i Annalerne optegnede 

Ildebrande fra Den Tid, var af betydelig Udftrætning, faa at næften hele 

Byen lagdes i Ufte+). Ellers er det ogfaa fandfynligt, at denne Befæftning 

fan have været opført til en pderligere Betryggelfe mod forventende An- 

greb fra Sverige eller Danmarf; den blev nemlig juft fuldført om Som- 
meren 1276. 

Af de Munfeordener, fom paa den Tid fandtes i Norge, omfattede 

Kong Magnus ifær med Forfjærlighed Francifcaner-Ordenen. Vette 

vifte fig tydeligt not af hans Feftamente, bvorom Der allerede ovenfor 

er talt, thi ban betingede fig heri udtryffeligt at begraves ved Minori- 

tertlofteret i Bergen, og foruden at ban fljenfede det tolv Merfer Ster- 

ling, ligeſom andre Kloftre, gav han det færftilt ſyy hundrede Merfer 

Sølv af de almindelige qængfe Penge, til dets Ophyggelſe: den ftørfte 

Gave, nøgen norſk Konge vides at have givet til gejjtlige Stiftelfer 5). 

Før Reſten feer man bheraf, at Klofteret iffe var færdigbygget, da Te— 

ftamentet blev ført i Vennen. — Der fortælles, at Kongens Forfjærlig- 

hed for dette Klofter gif faa vidt, at han endog ivrigt hørte theologiſke 

Foredrag i dets Lærefale $). Ligeledes finder man følgende befyn- 

Derlige Fortælling. ,Da Dronningen paa Gt. Francifeus'$ Dag 

fødde Kongen hans Søn Magnus, var dette Riget mere til Skam 
end fil Glæde, da det nyfødde Barn ikke lignede et Menneffe, men en 

1) &. 0. S. 566, 567. 

2) Annalerne, ved 1273. 

3) Isl. Annaler, ved 1276. 

2) Jsl. Annaler, ved 1275. 

5) Dipl. Norv. IV. No. 3. 

%) Chronicon de Lanercost, fol. 191 b. 
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Bjørn eller en Kjødflump. Men da dette blev meldt Kongen, ſagde 

- denne ganſke trøftig, at man føulde vifle Barnet ind i et veent Stykke 

Lærred og lægge det op paa St. Francifeus'8 Ultar under Mes- 

fen: Dette flede, og faa fnart Mesjen var til Ende, og man tog Barnet 

ned igjen, fandt man i Lærredsfvobet en fmut Dreng, hvorfor alle glade 

taffede Gud”. Denne Fortælling, figer Nedftriveren, en engelſk Gejftlig, 

at ban felv bavde hørt af de norffe Gefandter, der bejlede for denne Konge— 

føn til den føotffe Kongedatter Margrete 1). Dette vifer, at Sagnet maa 

hate været udbredt og almindeligt troet i Norge, og noget fandt mad 

vel have ligget til Grund derfor. Det antyder i det mindfte, at en be- 

ftemt Begivenbed maa have været Aarfag til at Kongen kaſtede ſaadan 

Forfjærlighed paa Minoviterkloftret i Bergen. 

Vi bave i det foreganende allerede omtalt de flefte Biſkops-Skifter, 

fom fandt Sted i Norge og overhoved i Nidaros Provinds indtil 1277. 

Af alle de norſke Biftopper, Der fevede paa Magnus's Iivd, havde ingen 

beflædt fit Embede fænger end Thorgils i Stavanger, den i 1254 af 
Døde Biffop Askells Gftermand, bvilfen, fom man af hans Daterings- 

maade maa flutte, indviedes i 1256, og iffe døde førend i 1276, altſaa 

efter en tyveaarig Embedsførelfe >). Afkatin i Bergen var itte Biftop 
i mere end 7 Mar, fra 1270 til 1277, og hans Formand Peter fun i 

14, fra 1256 til 1270. Erkebiſkop Haafon havde i 17 Aar været 
Biftop i Oslo, fra 1248 til 1265; hans Gftermand paa Oslo Biftops- 

ftol betlædte den i 20 War, fra 1267 til 1287, men vverlevede Kong 

Maqnus. Gilbert paa Hamar var Biftop i 15 Aar, fra 1263 til 

1278. Biſkop Thorgils, Der i Den Tid, da Kong Maqnus i fin Faders 

fevende Live beſtyrede Ryfylke og bavde fin Hovedrefidens i Stavanger, 

fandfynligvits fom i et nærmere Venffabsforbod til bam, fres ogſaa at 

have deelt hans Iver for Oprettelfen af veldædige Stiftelfer. Ligeſom 

1) Sammefteds. Her ftaar der viftnok, at denne Begivenhed fandt Sted, da 

Dronningen fødde fit førfte Barn, og at den Søn, der da føddes, og faa un- 

derbart forvandledes fra em Vanffabning til et fmuft Barn, var 18 Aar i 

1280, hvilfet pasfer paa Kong Magnus'S og Dronning Ingeborgs førftefødde 
Søn, Olaf, der var fød 1262. Men der faar tillige, at det var den famme 

Søn, der fiden blev gift med Margrete af GSfotland, altfaa Grif; men han 
var ifølge Annalerne fød 1268. En Forverling maa følgelig have fundet 

Sted, maaffee paa Grund af at Optegneren ikke ret har forftaaet de morføe 
Gefandter, og intet bliver da rimeligere, end at henføre Beretningen til en 

Søn, fom Kong Magnus ffal have faaet i 1264, fom netop kaldes Magnus, 

men fun fevede i 18 Dage. De fotffe Munkes Fejltagelfe bliver under denne 
Forudfætning faa meget lettere forklarlig, fom Erik ogfan førte Tilnavnet 

Magnus, og netop benævnes faaledes i Krønifen, 

2) Annaferne, ved 1276. 

43* 
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Kong Magnus ftiftede de ovenfor nævnte Hofpitaler å Bergen, faaledes 

ftiftede Biftop Thorgils et Hofpital eller Fattighuus for Syge af Sta- 

vanger ved St. Peters Kirfe i Denne By, hvor Domkirken havde Jor- 

degods (St. Peters Gjerde). I det af bam herom udftedte Brev, heder 

Det, at han i fit 15dDe Embedsaar (altfaa enten i 1270 eller 1271) un- 

DerretteDe Kongen og Ghorsbrødrene om fit Forfæt at ftifte et faadant 

Hofpital fom det nys nævnte, for at de Syge af Byen funde finde 

Huusly der, indtil De enten fom fig eller døde, heller end at de fyge 

eller faare ftulde bæres bhalvdøde fra Huus til Huus fom før; Det var 

tillige bans Plan at fade faa mange Hufe opføre, at Preften og hans 

Tjenere funde faa fornødent Huusrum. Kong Magnus felv ſtjenkede 

Dertil St. Peters Kirfe, bvorover han havde Dispofitionsret. Biſkop— 

pen ftjenfede til Den nye Stiftelfe flere Gaarde, tilligemed et Stykke 

Jord og flere Jomter i Byen. Efter al Sandfynlighbed var det vafaa 

ber De Spedalſke, til hvis Pleje Stiftelfen oprettedes. Brevet er uda- 

teret, men maa efter Det oven anførte Indhold være at benføre til et af 

De nærmefte War efter 1271"). - Man feer ogfaa her Kongen med fin 

fædvanlige Godbed og Menneffefjærlighed rakke en bjelpfom Haand. 

Endnu lige til vore Dage bar Dette Fattig eller Sygehuus gjennem 

forffjellige Omftiftninger holdt fig paa famme Sted; nu er det Stavan- 

ger Amts Sygehuus, men dets Navn er fremdeles „St. Peters Gjerde”. 

Biſkop Thorgils vifte fig ogfaa betæntt paa at flaffe fine Chorsbrødre 

n bedre Stilling, idet ban, Deels, med Kongens Samtykke, gav dem 

Biftopsftolens Lod i FJienden af Finnø, deels, fom han udtryfte fig, i 

Betragtning af Præbendernes Ubetydelighed frjenfede til Chorsbrødrenes 

fælles Bordhbold Sole Kirfe med alt dens Filbehør og alle Dens Ind— 

tægter 2). Af alt dette maa man flutte, at Thorgils har været en virt- 
fom og for fine Undergivnes Bedfte omhyggelig Biſkop, ligeſom Der vel 

ogfaa maa bave været noget fremragende ved bans Perfonlighed, fiden 

ban var en af De tvende Biffopper, Der fom til at ledfage Kong Haakon 
paa Foget til Skotland. Thorgils oplevede den Ulykke, at Byen Stav- 

anger tilligemed Domfirfen afbrandt i 12723). Dens egne Midker 

un Thorkelins Dipl. Norv. II. S. 58. I Brevet figes der udtryffeligt: I vort 

VBiffopsdbømmes 15de Var —— vi Kongen og Chorsbrodrene vort For— 

ft, fom flere Mænd nu funne fee. Dette ſynes at antyde, at Bygningsarbejdet 

aflexede var paabegyndt og følgeligen ikke faa ubetydelig Tid hengaaet efter 

at han havde gjort hiin førfte Filfjendegivelfe. Af de ſtrax nedenfor omtalte 

Breve fres det, at han regner em Deel af 1266 for fit 11te, (ved Skrivfejl 

ftaar 9ve), og en Deel af 1273 for fit 18de Embeds-Aar; dette vifer, at hans 

Indvielſe falder i 1255 eller 1256. 

?) Dipl Norv. II. No. 13, 15. 

3) Annalerne, v. d. Aar. 
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forfloge iffe til at bygge Den op igjen i Den rige Stil fom paa den 

Tid var bleven Den berffende: det varede Derfor længe, førend den fom 

i Stand, og der findes lige fra 1278 til 1289 Breve fra flere norffe Bi- 

ffopper, ja endog et fra Biffoppen i Skara i Sverige, bvort Der tile 

ftanes Dem, Der paa visfe Feftdage beføge Stavangers Domkirke, og 

ræfte Den bjelpfom Haand, Indulgens for flere Dage ).  Henimod 1297 

maa den have været færdig, thi et Indulgensbrev, udftedt i Det War af 

Den Daværende Erkebiſkop, Jørund, taler fun om et Altar i Domfirfen, 

iffe om Denne felv *). Efter Thorgils's Død 1276 valgtes til hang 

Gftermand en Arne, fandfynligvits Den famme Arne Capellan, der i Det 

ny8 nævnte Stiftelfesbrev nævnes blandt Ghorsbrødrene, og fom blev 

indviet 1277; i Afſkatins Sted valgtes til Bergens Biſkopsſtol Domini- 

eahermunfen Broder Narve, der indviedes 1278. Hvorledes Det gif til, 

at ban funde blive valgt, medens Der herffede et faadant Uvenffab mel- 

fem de Særulargejftlige og Dominicanerne, fom det, vi allerede have 

ffildret og fremdeles komme til at berøre, er næften ufatteligt, med min- 

dre man ſkulde antage, at Kongen felv bar gjørt fin Indflydelſe gjeldende, i 

det Haab at et Valg, fom dette, ffulde bringe et Forlig til Veje. Saa 

meget er i alle Fald vift, at Narve ftod i et nærmere Venffabsforhold 

til den fongelige Familie. — Gfter Gilbert i Hamar valgte Capitlet en 

vis Thorfinn, fandfynligviis af deres eget Collegium, til hans Efterfol— 

ger. - Biffoppen og Capitlet i Oslo føgte ved Denne Lejlighed atter at 

gjøre deres gamle Fordring paa at befætte Hamars Biffopsjtol gjeldende, 

og indgave Derfor en Proteft mod Thorfinns Valg til Erkebiſkop Jon, 

medens Denne i 1278 opholdt fig i FJunsberg. Men Crfebiffoppen 

dømte, efter at have underføgt Sagen, ganffe til Bedfte for Hamars Ca- 

pitel, og paalagde Oslo Capitel beftandig Fausbed berom: et Paalæg, 

der, fom vi ville fee, iffe i Det følgende fuldfommen blev overholdt 3). 

Thorfinn fønnede Biffop Jon hans Biftand ved at vife fig fom hans 

fvorne og urokkelige Filbænger i bans paafolgende Stridigheder med De 

verdslige Høvdinger. Om Erkebiſkop Jons nidfjære og viſtnok velmeente 

Virkſomhed til Kirfens Bedfte er der allerede handlet udførligt, ligeſom 

Det og er vilft, at Den Strid, der fandt Sted mellem bam og Kongen 

1) Grøebiffop Jon gav 40 Dages Uflad ved Brev, dateret Nidaros 17de Aug. 

1275, (Dipl. Norv. III. 12), Biffoy Peter af Orfnø ved Brev, dat. Tunsberg 

3die Sept. 1278 (ffteds No. 14) Andreas af Oslo 20 Dages UAflad ved Brev 
dat. Tunsberg 7de Sept 1278 (ſſteds No. 15), Thorfinn af Hamar og Jørund 

af Hole hver 40 Dages Aflad ved Brev, dat. Bergen 14de Juli 1280 (ſſteds 

Ro. 17, 18); Biſkop Arne af Sfaalholt 20 Dages Aflad ved Brev dat. Ber- 

gen 24de Juli 1280 (ſſteds No. 19), Biffop Brynjulf af Skara 40 Dages Af 

fad ved Brev dat. Ljodhuus 10de Juli 1286 (fftevs No. 23). 

2) Dipl. Norv. III. No. 40. 

3) Dipl. Norv. I. Nu. 105. 
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om bisfe Principfporgsmaal, iffe fyne8 at bave gjort dem til perfonlige 

Uvenner, tvert imod fee. vi, bvorledes Erkebiſkoppen byppigt var omkring 

Kongens Perfon, boldt Fale ved hans Sønners Hyldingsfeft, og deeltog 

med bam i hans Iog til Gøta-Elven 1276, bvorhos Der og ev ſtor 

GSandfynlighed for, at ban ogfaa var med paa Toget 1278, fiden vi af 

bvad Der nye er berettet angaaende hans Dom i Sagen mellem Oslos 

og Hamars Capitel 1278, erfare, at ban i dette Aar, og viftnof om Some 

meren, tar i Tunsberg. - Man ſkulde formode, at han boldt et Slags 

Provincial-Goncilium Der, efterfom vi af et Par Breve fee, at faavel Bi— 

ftop Andreas af Oslo, fom Biſkop Peter af Orfnø, Der havde fuccederet 

den i Uaret 1269 afdøde Biffop Henrif, (upaatvivlelig den famme Peter, der 

før var Archidiaconus paa Hjaltland, og fom faadan endnu i 1269 var med 

at flutte Den før omtalte Tractat med England) befandt fig i Tunsberg i-de 

førfte Dage af September Maaned.  Formodentlig indviede han Da og— 

faa Biftopperne Narve og Thorfinn, ligefom Det og ev rimeligt, at Bi- 

ffop Arne af Stavanger var tilftede, i Det mindfte for at asfiftere ved 

Indvielfen '). - Det ev allerede fortalt, hvorledes heller ikke Erkebiſkop 

Jon ftod tilbage i Den rosværdige Virkſomhed, hvortil Kongen felv eller 

maaffee nærmeft bans Ben Biftop Aſkatin fynes at have givet Stødet, 

at oprefte milde Gtiftelfer; idet ban nemlig friftede Hofpitalet for Fattige 

paa FIlevoldene, bvilfet endnu gjennem mange Omftiftninger ftaar ved 

Magt *). Om de islandffe Biftopsjkifter ev Der talt i det Foregaaende, 
figefaa om Biſkop Olaf i Grønland, der levede lige til 1280. I Fær- 

gerne Døde Biſkop Gaute i Navet 1268, og til hans Eftermand valgte 

Ghorsbrødrene i Bergen en af deres egen Midte, Erlend, der betlædte 
Biftopsftolen i Den lange Iid af henved 40 War 3). Hvad det nys 

omtalte Biffopsflifte paa Orfnøerne angaar, Da findes, merkeligt nok, 

Spor til, at endnu ikke Erkeftolen i York havde opgivet fine Fordringer 

paa at befætte Denne Biftopsftol, efterføom Der, uagtet Den ovenfor nævnte 

Biftop Veter levede lige til 1284, dog i Aaret 1275 tales om en Bi— 
ffop Billjam af Orkno, Der i Dette Aar opholdt fig i Hartlepool paa 

Nordkyften af England, og berettede mange merkelige Ting om de 
Norge undergivne Øer, fornemmelig om Island, bvilfet vifer, at ban 

maa bave tilbragt nogen Tid enten i Norge eller paa Island, eller have 

haft Forbindelfer der *). — Over VBiffopsftolen paa Man og Sydergerne 

1) Se de nys anførte Breve, vedfommende Stavangers Domfirfe. 

2) Se ovf. S. 575. 

3) Annalerne, ved 1268. 

2) Chronicon de Lanercost, ved 1275. Det er flet iffe ufandfynligt, at denne 

Billjam, Hvo han nu monne have været, fan have været Forfatter af den 

forte ,HMistoria Norvegiæ*, med forubffiffet Beffrivelfe af Landeté og fillig- 

gende Oers VBeffaffenhed fom er bleven udgiven efter et Yngre ſkotſt Haand- 

=== 
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vedligeholdt Erfebiftoppen i Nidaros endnu fin Jurisdiction, ffjønt disfe 

Øer i verdsligt Henfeende vare føsrevne fra Norge. Saaledes erfarer 

man, at da Richard, fom ovenfor er nævnt, paa fin FIilbagerejfe fra 

Gonciliet i Lvon var død i England, blev en vis Marfus af Galloway 

udvalgt til hans Efterfolger, og indviet i Tunsberg, altfan af Grøebiffop 

Jon, 1275"). Imidlertid maa Manværingerne bave været misfornøjede 

med bans Valg, fiden det heder, at ban i Forftningen var i Landflvg- 

tigbed, bvorfor Man i tre Aar var belagt med Interdict. Siden blev 

ban tilbagefaldt, og Indbyggerne forbandt fig, for at faa Interdictet 

bæret, til at betale een Pening af hvert Huus, fra bvis Avnefted Der 

gif Rog, bvilfen Afgift fiden vedblev. Markus figes at bave beftnret 

fin Kirke ppperligt, og beklædte fit Embede i 24 War *). Han deeltog, 

fom det nedenfor vil ſees, i et Provincial-Concilium, Der afboldtes i 

Bergen om Sommeren 1280; men bvor vidt han Da endnu opholdt fig i 

Norge fom fandflvgtig, eller ban havde begivet fig anden Gang fra Sv- 

Derøerne til Norge, vides ikke: Det førfte ev imidlertid det fandfynligfte. 

For øvrigt fil Erøebiffoppens Myndighed over Gejftligheden paa de Øer 

i Befterbavet, Der hørte til hans Provinds, følgelig ogſaa i Man og 

Syderøerne, paa Denne Tid en Udvidelfe. Erkebiſkop Jon tilmeldte nem- 

fig i Aaret 1278 3) den nys før (25de Novbr. 1277) udvalgte Pave, 

Nifolaus den 3die (Johannes Gaetanus, Cardinal af St. Nifolaus), 
at dDa Øen Grønland” formedelft det barffe Hav fun fjelden beføgtes af 

Skibe, havde ban nys benyttet fig deraf, at et Skib juft ſkulde afgaa 

Derben, til at affende en forftandig Mand, fom funde opfræve den ved 

Conciliet i Lyon paabudne gejftlige Fiende, og under Forventning af 

Pavens Godfjendelfe overdraget ham at abfolvere de Gejjtlige, Der ikke 

havde betalt famme Fiende, fra den Excommunicationsſtraf, de Derved 

havde paadraget fig, famt for øvrigt at Dispenfere Dem fra Straffen for 

bvilfen fom belft anden , Uregelmæsfighed”, hvori de maatte have gjort fig 

ſkyldige; bvorfor han nu anholdt om en faadan Godfjendelfe. Denne tilftod 

Paven ham, og qav ham Desuden eengang for alle Myndighed til at meddele 

ſtrift i Ghriftiania 1850. Her Handles netop om de ildfprudende Bjerge og 

SJordffjelvene paa Jsland, hvorom Villjam ifølge Chron. de Lanercost ffal 

have berettet. 

1) De isl. AUnnaler, ved 1275. 

2) Den manffe Biffopsfrønife ved Enden af Kongefrønifen, S. 30. 

3) At det maa have været i dette Aar, fres deraf at Pavens Svar er dateret 

1fte Januar 1279; Brevet fra Grøebiffoppen maa faaledes være indløbet før 

Bintren 1278—79, medens det dog iffe fan være flrevet før Vintren 1277— 

1278, efterfom Pave Nifolaus indviedes i Decbr. 1277. 
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flig Abſolution og Dispenfation ej alene for Grønlands Vedfommende, 

men ogfaa for alle andre Øer i famme Hav *). 

Kong Magnus havde i Aaret 1276 en ny Unledning til at gjøre 

fin Overhojhed over Orfnøerne gjeldende, idet Jarlen Magnus, Mage 

nus Gilbertsjøns Søn og Efterfølger, om Sommeren indfandt fig i 

Norge, og fit Jarlsnavn famt følgelig aflagde fin Iroffabseed til Kon- 

gen i Junsberg Olafsmesfedag (29de Juli) juft fom Kongen var fommen 

tilbage fra Mødet ved Horfaberg *). Om denne Magnus Magnusføn 

Jarl veed man før øvrigt iffe Det mindfte; faa meget er fun vift, at de 

af hans Fader indganede Forligsbetingelfer ogfan nøjagtigt med Henfyn 

til bam maa bave været iagttagne, fiden man feer, at ban aldeles intet 

havde med Hjaltland at beftille, medens dette derimod lagdes til det Len, 

der blev overdraget Kongens yngre Søn, Hertug Haafon; det er endog 

bøjft fandfynligt, at forſt ved Denne Lejlighed Færøerne, hvilke ogſaa 

faldt paa Hertugens Deel, forenedes med Hjaltland til et enefte Lag- 

dømme. Magnus Jarl havde ellers, ligefom fine Forgængere, Katanes 

til Len af den føotffe Krone, og var faaledes paa een Gang baade norff 

og ſkotſt Vafall. Hvor fænge han levede, vides ikke; der fortælles Fun 

om bam, at han døde uden Børn, vg efterfulgtes, fom Jarl i Orkn— 

gerne og Katanes, af fin Broder, Jon Magnusſon 3). 

Om Kong Magnus'$ Daglige Liv og bvad der tildrog fig i Hans 
nærmere Omganqs= og Familie-Kreds vide vi ej mere, end Der allerede 

er berettet. Vi bave feet, at ban, i Særdeleshed under Forhandlingerne 

om Lovreformen, byppigt vejfte om i Landet, men at Bergen Dog var 

at betragte fom bans Hovedrefidens, bvor ban i Regelen tilbragte Vin- 

tren, og bvor ban Derfor ogfaa ftiftede fit førnemfte Capell, den før vm- 

talte Apoftelfirte. Saa vidt vi af de ufuldftændige Optegnelfer funne 

flutte, tilbragte Kong Maqnus fun tvende Vintre i Nidaros, nemlig 

1265—1266 og 1275—76; Vintrene 1269—70, 1272—73 og 1276 

—77 tilbragte ban i Funsberg; alle De øvrige Vintre fynes han at have 

tilbragt i Bergen. Denne By forffjønnede ban derfor, og, fom vi have 

feet, meft med Pragtbygninger, og ber valgte ban fin Begravelfe hos 

Franeifcanerne. — Hans Ombu firafte fig ogfaa til De i Nærbheden af 

Byen liggende Egne, faaledes have vi et Brev fra ban, hvori ban tak 

fer Menigbeden paa Voſs, fordi den efter bans Faders Tilſkyndelſe havde 

beftemt fig til at opføre en Steenfirfe paa Vangen i Stedet for, fom fra 

førft af paatæntt, en Trakirke, og allerede fat Bygnings-Arbejdet i 

1) Dipl. Norv. I. 66. 

2) Ssl. Annaler, ved 1276. 

3) Det orfnøiffe Succesfionsdipfom i Symbolæ ad hist. ant. rer. Norv. &. 23. 

— 
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Gang '). Dette er den ftore, i fin Tid fmukte St. Midaelstirke paa 

Vosfevangen, Der endnu ev til, i taalelig god Stand. Om Kong Mag- 

nus's Menneffefjærlighed og oprigtige Meligisfitet efter De Fiders Maade 

vidne faavel mange af de allerede omtalte Foranftaltninger, han i fin 

Negjeringstid traf, og bans Beredvillighed til at yde Kirfen Dens Net, 
fom i Swærdeleshed hans Feftament, der, fom ovenfor berørt, blev ude 

ftedt i Februar 1277, men fom allerede maa bave været færdigt rum 

Tid i Forvejen, omkring 1266 eller 1267. I Dette Veftament ffjenfer 
ban førft tre Merfer Sølv til enhver Skibrede i Landet, for Dermed 

at fjøbe Korn og Kvæg til de Fattige; VBeftemmelfen er faa nøjagtig, 

at endog bvert Fylke opregnes med dets Skibrede-Tal og det Dertil fva- 

rende tredobbelte Antal Merfer. De fire oplandffe Fylker, Gudbrands- 

Dalene, Hadafylfe, Heinafvlfe og Raumafylfe, bvor Søibrede-Inddelingen 

ikke fjendtes, fif bvert 30 Merfer. Til Reins Nonnekloſter ffjenfede 

ban 30 Merfers Bool, til en Præbende, fom ban indftiftede i Bergens 

Katbedralfirfe, 60 Laupers Bool, paa Det Vilfaar, at Præbendens In— 

Debaver paa Det til Præbenden børende Altar ſkulde til beftemte Fider 

bolde Sjæle-Mesje for de afdøde FIroende, fær for Kongens Fader, 

bans Moder og ham felv. Til Nonnekloſteret i Bergen ftjenfede han 

70 Laupers Bool af fin Mødrenearv; til Ghorsbrødrene ved St. Hall- 

vards Kirfe i Oslo fun 3 Marfebool, imod at De efter bans Død ſkulde 

holde hans Aartid. Til St. Stephans Klofter i Funsberg gav han 

20 Marfebool, til Dragsmark Præmonftratenferklofter 10 Marfebool. 

De ber nævnte Kloftre fit Gaver i Jordeqods; De øvrige gejftlige Stif- 

telfer fun i rede Penge eengang for alle, nemlig Nidarholmskloſter 120 

Mkr. courant, imod Den Forpligtelfe at levere baade Særulargejftlige og 

Kløftergejftlige Brød og Viin til Confecration; Dominicanerklofteret i 

- Nidaros fif 12 Miør. Sterling; Chorsbrodrene ved Katbedralfivfen i 

Bergen 120 Mkr. Sterl. imod en lignende Forpligtelfe, fom den der 

paalagdes Munkene i Nidarbolm, famt Derhos 30 Mkr. Sterl. mod 

vert Mar at bojtideligholde Kongens Aartid; Dominicanerne i Bergen fit 

12 Mør. Sterl., og Francifcanerne, fom Det allerede er omtalt, foruden 

en lignende Sum af 12 Mir. Sterl. derhos 700 Mkr. fædvanlig Courant 
til Kloſtrets Bygning, ligefom Kongen ogfaa der betingede fig fit Grav- 

fted. Nonnekloſtret i Bergen fit, foruden Den tidligere omtalte Gave i 

Jordegods, 40 Mir. Sterl. i Penge; de to nævnte Hofpitaler i Ber- 

gen, St. Katbarinæ og Ullehelgens, hiint 100, dette 60 Mkr. Sterl. 

Ciſtercienſerkloſtret Lvfe fit 12 Mrk. Sterling. Biſkopperne i Stavan- 

ger, Oslo og Hamar fit hver 120 Mør. Sterl. imod den famme For- 

1) Brev af 1271, i Dipl. Norv. IV. No. 2. 
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pligtelfe, fom Munkene i Nidarbolm og Chorsbrødrene i Bergen.  Mon- 

neffoftrene i Gimsø og Oslo fif bvert 30 Mkr. fædvanlig Courant. 

Dominicanerne i Oslo fit 12 Mør. Sterl., Ciftercienferne i Hovedø 

Klofter 30 Mør. fædvanlig Courant.  Hofpitalet paa Barna fit 20 Mir. 

fædvanlig Courant. Franciſcanerne i Kongebelle- fit 12 Mir. Sterl., 

famt derhos til Opbyggelfe af deres Klofter 120 Mir. fædvanlig Cou— 

rant. — Dette vifer, at dette Klofter da ganffe nyligt maa være ftiftet, 

maaffee ved Kongens egen Foranftaltning. Desforuden ffjenfedes til 

enhver Sfibrede i Kvitfylferne 3 Mørs. Værd I Korn. Fil Erecutorer 

beftiffedes Biftopperne af Oslo og Bergen, og befræftedes fom faadanne 

af Pave Clemens den 4dDe ved Bulle af Gte Auguſt 1268 ). 

Kong Magnus's milde Gaver fom fandfynligvis meget vel tilpas, 

efterfom det erfare8, at Norge i 1277 bjemføgtes af Misvært og deraf 

følgende Hungersnød. Erkebiſkop Jon tog deraf Anledning til at an- 

føde hos Pave Nifolaus om, at Norges Gejftlighbed maatte fritages for 

at erlægge Den paa Conciliet i Lyon vedtagne Geraars-Fiende til det 

hellige Lands Hjelp: bvilfen Bøn Paven dog iffe fandt for godt at op- 
fylde, men tilftod fun Udfættelfen med Fiende-Ydelfen for 1277 indtil 

det Sde Aar *).  Ogfaa i 1278 maa det bave feet ilde ud i Morge, da 

Misværten havde været faa ftor, at funde færrefte bavde fanet fine Ugre 

tilfanede. — Defto mere behbøvede man Filførfel udenlands fra, og Dette 

var vel for en ſtor Deel Aarſag, faavel til at Kong Magnus faa bered- 

villigt indrømmede De pfterføiffe Handelsmænd Friheder i norſke Havne, 

fom til at Der ej udbrød nogen aabenbar og betydelig Krig med Danmarf. 

Overhoved maa man vel antage, at Magnus's Hofholdning, Der efter 

alt, bvad man fan flutte fra De fparfomme Trak, der Desangaaende ere 

o8 opbevarede, maa have været meget pragtfuld, faavel fom hans ſtore 

Bygge-Arbeider, hans Gavmildhed til Kirfer og Kloftre, og hans bety- 

delige Udruftninger i Den fenere Deel af bans Liv, flugte ſtore Penge- 

fummer, fom man havde Vanftelighed ved at tilvejebringe. Idet mindfte 

erfarer man, at Kong Magnus faa fig nødt til at benytte den i hine 

Tider fædvanlige Finans-Operation, at flaa Daarlig Mynt, og det itte 

engang med Maade, men faaledes at fun den ubetydeligfte Deel af de 

1) Kong Magnus's Teftament i Dipl. Norv. IV. No. 3. Thorkelins Dipl. Norv. 
II. S. 253. 

2) Pavelig Sfrivelfe af 31te Januar 1279; Dipl. Norv. I. No. 67. Hvad her 

» — ffal forftaaes ved ,Bde Aar“ er vanfteligt nof at fige; det kunde betegne det 
8de fra Udftedelfesdagen, men da tidligere Udtryffet ,andet Aar" efter Kirkez . 

mødet forefommer (1275 eller 1276) kunde „8de“ manffee ogſaa betegne ,8de 
efter Modet“, altfaa 1281 eller 1282. 
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faafaldte Sølvpenge var reent Sølv '). I Aaret 1278 indberettede 

Grøebiffop Jon til Pave Nifolaus, at han bavde indfrævet Ser-Uars- 

Fienden til det bellige Land for 1276, men at fædvanlig norff Courant 

var af faa ringe Vard, at den ej alene iffe modtoges udenfor Norge, 

men iffe engang paa nogen Maade unde blive verlet mod Sølv. Han 

foreftillede derfor Paven, at ban maaftee gjorde bedft i at omfætte de inde 

fomne Penge i Varer og lade disfe fælge Å Udlandet for Sølv, hvortil 

ogfaa Paven bemyndigede ham ved Strivelfe af Ilte Januar 1279. 

For øvrigt fjender man Hidtil fun tvende Eremplarer af Mynter med Kong 

Magnus's Navn. 

64. Rong Magnus's fidfte Aar, Sygdom og Død. 

Imidlertid nærmede Kong Magnus” Liv fig ſterkt fin Ende. Uag— 

tet han endnu var en Mand i fine bedfte Aar, fynes dog bans Helbred 

at bave været faa fvag, at hans Omgivelfer forudfaa bans nær foreftaa- 

ende Endeligt, og indrettede fig Derefter: Dette gav Unfedning til nye 

Brydninger mellem de verdslige og gejftlige Høvdinger, Der fynes at 

have formørfet bans fidfte Dage. Magnus felv vifte aabenbart, at det 

var hans oprigtige Henfigt at holde fine i Compofitionen givne Løfter, 

og fremdeles fraa paa en venffabelig Fod med Erøebiffoppen. Som et 

tydeligt Bevis derpaa fan man viftnof anfee Den af bam givne Erkla— 

ring, at det ingenlunde var hans Henfigt, eller endog fømmeligt, at der 
ved De Privilegier, ban bavde tilftanet Apoftelfirfen og dens Provſt, 

berøvedes Kathedralfirfen og Capitlet den disſe tilfommende Wrefrygt, 

men at ban herved forpligtede fig og fine Efterfommere til at præfentere 

Den af Dem nævnte Provft for Biftoppen, paa Det at Denne funde tage 

ham i Eed og indfætte ham i Embedet, efter modtaget Haandfys, famt 

at faa vel Provften felv, fom De af Denne udnævnte Chorsbrødre ffulde 

vife Biftoppen al fømmelig Lvdighed, Agtelſe og Wrbødighed, opfylde 

hans Befalinger, og underfafte fig hans pasfende Straf fom deres Dio— 

cefan-Biffop ?”). Dette var viftnof aldeles ftemmende med Compoſitio— 

1 Man har Mynter fra K. Grif Maquusføns Tid, der neppe indeholde 15 

reent Solv (Holmboe: das åltefte Munzwefen Norwegens S. 22), og dog 
heder det i Hertug Haafons Netterbod for Hedemarfen og Thoten, Hamar 

23de April 1293, Art. 10, ,at hvad Klagen over Peningen angaar, at den 
gjelder livet, er det dog Gud og hver Mand befjendt, at den nu var lige faa 

god fom i hans å Faders Dage". N. gl. Love III. S.22. Dog finder man 

af flere Diplomer fra Tiden ſtrax efter K. Magnus's Død, at 3 Mkr. norff 
Mynt gjaldt ligt med 1 Må. reent Sølv. 

2) Thorfelins Dipl. II. S. 85. Dette Brev mangler viftnof Datum, men fynes 
at maatte være at henføre til Tiden efter 1277. 



684 Magnus Haafonsføn. 

nens Artikel 3, men at Kongen dog ved Denne Indftiftelfe af et eget 

Capitel af Capell-Gejftlige bar tænkt fig en frørre Fritagelfe fra Den bi- 

ffoppelige Myndighed for disfe, og friere Hænder for fig felv til deres 

Beftitfelfe, end hvad han ved Denne Erklæring lod fig nøje med, fynes 

i det mindfte af De fenere Forhandlinger, Capell-Gejftligheden vedkom— 

mende, bøjft rimeligt. At ban ber gav efter, vifer faaledes hans gode 

Vilje. Som et Jegn paa god Forftaaelfe mellem Kong Magnus og 
Grøebiffoppen fan Det vel ogfan betvagtes, at denne i Naret 1279 be- 

ftemte 100 Dages Uflad for alle dem, Der bade for Kong Magnus, 
Dronning Ingeborg og Dere$ Børn. Viſtnok havde Paven felv be 

falet alle Biftopper i Riget, at holde Gejftligheden til et faadant Bøn- 

nehold, men Grøebiffoppen udftrafte her Budet til alle og Enhver, og 

dette maa Dog faaledes anfeeg fom et Tegn par Velvilje fra Erkebiſkop— 

pens Side. Kongen felv fendte Den herom af Erkebiſkoppen udftedte 

Skrivelſe til fin Ben Biſkop Arne paa Island, med venlige Hilfener 

og en Dee Viin og Hvedemeel til Mesjefang.  Overbringerne af Dette 
Brev vare Ravn Oddsſon, bvilfen Kongen nu havde udnævnt til Mer- 

fesmænd, og Thorvard Fhorarinsføn. Men fort efter indløb et Brev 

fra Grøebiffoppen, hvori Denne bød Biffop Urne, iffe at fade Kongens 

Mænd drage De Friheder bort fra Kivfen, fom Den havde, førend Landet 

fom under Norges Konge, nemlig frit at fjøbe Svovl og Falfe '). 

Dette vifer, at Kongsmændene fremdeles med Iver og Strenghed føgte 

at gjennemføre den nye Lovs Bud, og, fom Det allerede ovenfor er an- 

tydet, rimeligviis at faa enkelte Artikler af Den i Norge nys indførte 

nye almindelige Lov vedtagne, førend endnu Denne felv i fin Heelbed var 

forelagt Jslændingerne. I Norge maa man ligefedes hate haft travlt med 

at bringe De nye Lovbud i Udøvelfe, og fornemmelig at organifere den 

nye Ledingsberegning, medens Erkebiſkoppen igjen paa fin Side, faa vidt 

man fan ffjønne, gjorde alle Forberedelfer til at faa fin Chriſtendoms— 

baalt vedtagen i Norge, og antog nu vel Dette faa meget lettere, fom 

Gompofitionen til Tunsberg, efter hvis Principer bans Cbriftenret var 

udarbejdet, qav ham et faft Grundlag at bygge paa, og fyntes at maatte 

borteydde enhver betydeligere Ivift om de herved afgjorte Punkter. Al— 

ferede i Aaret 1278 [od Grøebiffoppen hos alle fine Lodbiffopper tilfige 

et almindeligt Provincial-Goncilium, der ſkulde holdes i Bergen ved Midfom- 

merstid 1280 2). Ut han fatte en faa lang Friſt, fom af to Aar, vifer, 

1) Arne Biffops Saga, Cay. 24. 

2) Gammefteds, Gap. 20. Her omtales vigtignof fun Indfaldelfen af de is— 

fandffe Biffopper; muligt er det derfor, at de morfte, der ej behøvede faa lang 

Friſt, indfaldtes femere: men i alle Fald fremgaar dog heraf, at Jon allerede 

da havde befluttet at afholde et Kirfemøde 1280. 
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hvor magtpaaliggende det var ham, at Modet maatte blive fuldtalligt, 

og man fan Derfor neppe tvible om, at han paa Dette Mode agtede at 

faa fin Gbriftendomsbaalf vedtagen af den forfamlede Gejftlighed. Det ev 

iffe ufandfynligt, at Dette føede efter Aftale med Kong Magnus, og at 

Denne felv nu endelig bar givet fit Samtykke til, at Erkebiftoppens Chri— 

ftenret blev forelagt De verdslige Høvdinger til Vedtagelje. Vi erfare 

nemlig, at Kongen befluttede at fade fin Søn Erik frone i Bergen St. 

Hansdag 1280, og da en faadan Kroning ej funde finde Sted uden de 

fornemfte verdslige Høvdingers Deeltagelfe, bliver Det klart, at et virke 

figt Hevdingemøde maa være tilftevnt famtidigt med Biftopsmødet, 

ganſke faaledes fom det tidligere havde været brugeligt, navnlig i 1277. 

Men bvor vidt dette allerede fra førft af bar været aftalt mellem Kongen 

og Grøebiffoppen, eller om bitn fun fenere hen bejfluttede fig til at bolde 

Høvdingemødet, fan man ej fee af De førbaandenværende Oplysninger. 

Det førfte ſynes Dog at være Det vimeligfte, nemlig at Kongen og Erke— 

biffoppen i Forening befluttede at fammentalde et Møde af verdslige og 

qejftlige Høvdinger, med faa lang Friſt, at det nogenledes funde blive 

fuldtalligt, bovedfageligt for at handle om den nye Ghriftenret og Derved 

ganffe at bringe De firfelige Unliggender paa Det Nene.  Derimod er det 

nof muligt, at Beflutningen om at fade Kong Erik frone førft er op- 

ftaaet bos Kongen fenere, Da han allerede var faa fyg, at ban frygtede 

fnart at blive bortryffet, og Derfor gjerne vilde gjøre alt, hvad ban for- 

maaede, for endnu i fit levende Live at ſikre Erik Kronen. — Det enefte 

Sted, bvoraf vi erfare Denne bans Beflutning, er biint før omtalte Brev 

til Kong Edward i England, der fun er Dateret to Dage før Kong Mag- 
nus's Død '). Ut Beflutningen maa være fattet tidligere, fan neppe be- 

tvivles, medens det Dog ikke er vimeligt, at ban allerede to Aar forud 

ffulde bave tænft derpaa. Af hvad Der fenere forefaldt, faavel fom af 

De famtidige Begivenbeder paa Island fee vi nofføm, at de verdslige 

Høvdinger med ſtor Uvilje betragtede Erfebiffoppens Beftræbelfer, at de 

fagde Planer til at gjøre bam alvorlig Modftand paa Det foreftaaende 

Møde, og at De vel endog imødefaa Dette med en vis Harme. Paa fin 

Side ſees igjen Erkebiſkoppen at bave truffet fraftige Forberedelfjer til 

at Drive igjennem, bvad ban anfaa for at være Kirfens og fin Net. 

Dette fremgaar noffom af et Brev, Dateret Nidaros 14de Marts 1280 *), 

hvori Nidaros Domtapitel, Abbederne Thore af Futerø og Haafon af 

Nidarbolm, faavel fom Thrond, Prior i Elgeſeter, befjendtgjøre, at, Da 

1) Rymeri Foedera I. p. II. S. 579. 

?) Dipl. Norv. III. No. 16. Ogſaa aftryft, men meget ffjødesløft hos Thorfelin, 
Dipl. Arn, IL. S. 86. 
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Grfebiffop Ion ønffede at fifre fig mod fremtidige Vilfælde, famt for at 

den Frihed, Kirfen i mange Tider fredeligt og urokket havde nydt, ikke 

pludfeligt ffulde tilintetgjøres ved Indgreb af Dem, Der henfynsløft ſtyr— 

tede frem for at gjøre den Afbrak, havde han anmodet dem, tilligemed 

tvende Brødre fra hvert af de før nævnte Kloftre, efter føregaaende nøjage 

tig Underføgelfe paa et Møde i hans eget Auditorium” tilligemed tvende 

Prædifebrødre famt Prefterne og Vicarierne ved Nidaros's Kirker at 

afgive fandfærdigt og oprigtigt Vidnesbyrd om, hvor vidt Nogen funde 

erindre, at før Den Tid Kirfernes Landgodfer og Befiddelfer i Nidaros 

Dioces, I Det mindfte de i Throndhjem, havde været underkaftet Skat— 

ter, offentlige Afgifter eller andre Fvangs-Ydelfer, eller om Lægmaænd 

havde haft nogen Net over Dem; bvilfet Vidnesbyrd de afgave faaledes: 

at Da Det ikke var ubefjendt for nogen af Throndhjems Indbyggere, at 

Kirkernes og de Gejſtliges Gods havde været frit før Skatter og hvilke 

fom helſt Ydelfer, unde det næften fones overflødigt at wife faa 

Mands Vidnesbyrd Derom, thi Ulles eenftemmige Udfagn bevidnede Det 

notfom; men for at Taushed fra Deres Side ikke frulde udtolkes til 

Stade for Kirfens Fribed, bavde De alle befluttet at efterfomme Erke— 

biffoppens Begjæring; og ved at famtale dDerom med de fornemføe og 

ældfte, dDernæft med andre forftandige Mænd havde de fun hørt een og 

famme Grilæring af alle, nemlig at Kirfegodfet i Throndhjem fra umin= 

delige Fider lige til indeværende Mar havde været ganſke frit og ledigt 

for alle Slaqs Skatter og Ufgifter, fan at De Derpaa boende Lejglændinger 

med Henfyn til de famme Gaarde, hverken føyldte Kongen eller de andre 

noget, men fun vare pligtige til at yde Dem, af bvem De havde lejet 

Gaardene, en aarlig Landføvid. Noget andet eller modfat havde de al 

drig hørt, men Godferne havde i umindelig Did været frie for alle Slags 

Byrder. — Dette bevidnede de fornemfte af Dem ved deres boshængte 

Segl; de øvrige Prefter, 29 i Fallet, navngives færffilt. Brevets 

Indhold vifer nofføm, at de fongelige Befuldmægtigede juft ved denne Vid 
enten allerede man have gjennemvejft det Throndhjemſke for at anfætte alt 

Jordegods til Leding ifølge det nye Syſtem, eller at de frode i Begreb 
med at gjøre Det, og at Grøebiffoppen ved Dette Vidnesbyrd vide fitre 

fig mod enhver GStatlægning af Kirfens og Gejftlighedens Gods '). 

Der fan faaledes iffe være nogen Ivivl om, at mange ubehagelige Sam- 

menitød maa have fundet Sted mellem Gejftlighbeden og De faafaldte 

Kongsmænd, der i hans velmeente Gftergivenhed viftnok fun faa ufor- 

fvarfig Svaghed og Ligegyldighed ved at opretholde Kronens Rettigheder. 

Hvor nær Ddisfe Ubehageligheder gif den fromme, fredelffende Konge til 

1) Brey af 14de Marts 1280 Dipl. Norv. II. Mo. 16. 
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Hjerte, og bvor ulykkelig ban følte fig ved at iagttage Det Stof til frem- 
tidige voldfommere Stridigbeder, fom allerede i faa vigt Maal var for 

Haanden, erfarer man af nogle Ytvinger, ban lod falde iffe lang Iid 

før fin Død, da han fad i fit Herberge med nogle faa Benner. — Dette 

Liv, fagde han, var fuldt af Tvang og mangehaande Prøvelfer og Møje, 

men De bare Derimod lykkelige, Der ffulde dø. De Filftedeværende, der fun 

havde hans ydre No, Fred og Lykke for Øje, funde ikke fljønne, hvor— 

for ban talte fligt, og fpurgte bvad det ffulde betyde. Han fvarede: 

„det fan gjerne være, at Det tykkes eder, fom om jeg bar liden Moje 

og Vanffelighed at fæmpe med i min Megjering; jeg Derimod fynes at 

Møjen er mangfoldig og ftor, tbi iffe not med at det altid er vanſkeligt og 

anfvarsfuldt at ſtyre et ftort Rige, forefommer det mig Dobbelt betænke- 

figt at dømme og afgjøre Fviftmaalene mellem Gejftligheden og Lægfol- 
fet, uden at begaa ftore Misgreb“. De andre meente, at det Dog vel ikke 

var faa vanſkeligt for ham. „Jo“, fvarede han, „Vanſtkeligheden tykkes mig 

faa ſtor, at jeg priſer De Døde lykkelige fremfor de Levendes- naar Dette 

Hoved”, fagde ban, og ſtrog fiq om Panden, „har ligget under Jorden 

i tre Mar, ville I nof faa at fee, Hvad jeg bar baft at ftaa i" 1). 

Under disfe Sorger og Befymringer tilbragte Kong Magnus faa- 

fedes Slutningen af Aaret 1279 og Begyndelfen af 1280, oppebiende 

det foreftanende ftore Møde, og fandfdnligviis gjørende fine Forberedelfjer 

Dertil. — Det var viftnof iffe liden Glæde og Opmuntring for ham, at 

hans Ben Biſkop Arne af Etaalholt allerede om Høften 1279 fom til 

Norge, for at tilbringe VBintren der. Han var affejlet fra Orebakke den 

24de Auguſt, fandede lidt føndenfor FJæderen den Ilte September, og 

fom til Bergen ljte October 2). Han tog, fom det lader, fit Ophold 

hos Biftop Narve; men allerede Dagen efter hans Ankomſt 3) lod Kon- 

gen bam falde til en Samtale i fin Maalftue, og vifte fig meget naadig 

imod ham: umiddelbart derefter fød han ham inddyde til et Gjeftebud, 

føm ban juft ffulde bolde næfte Dag, St. Francifei Dag, og noget fe 

nere, i Julefaften, indbød Kongen ham ej alene til at være hos ham om 

Julen, med faa mange Mænd, ban felv vilde, men forærede ham endog 

en Deel Levnetsmidler til at holde fine Folt med. Urne tilbragte ej alene 

Julen, men ogſaa Den følgende Paaffe hos Kongen og var Desuden i 

alle hans Gjeftebud, og fit i Julegave et prægtigt Stykke Toj af det 

Slags, fom faldtes Baldikin. Ogſaa Biſkop Jørund af Hole forlod 

Island allerede i 1279, men, fom det fynes, paa et andet Skib end 

1) Arne Biſkops Saqa Cap. 32. 

2) Arne Biftops Saga Cap. 24. 

3) Isl. Annaler, ved 1279. 
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Arne, og uden at beføge Kong Magnus. Denne fendte imidlertid 

Eindride Bøggul paany ud til Island, og med ham Fyrønderen Lodin 
af Bakte !), føm det bed, i Egenſkab af Lagmand, fremdeles, fom man 

maa formode, før at bane Den nye Lovreform Indgang. For NMeften 

fader Det til, at Der hele Denne Høft og Binter har været plejet byppige 

Underbandlinger mellem det norffe Hof og fremmede Magter. Saaledes 

udftedte han allerede den 7de Auguſt det før omtalte Fribedsbrev for Kjøbman- 

Dene i Bremen, aldeles eenslydende med Det, han Maret forud have uditedt 

til Lübeckerne. Siden fees der at have været verlet Breve med Det en- 

gelfte Hof angaaende Paagribelfen af Guido af Montfort, Søn af den 

befjendte Simon af Montfort, Jarl af Leicefter, bvilfen Kong Edward, 

paa Grund af bvad ban og hans Fader fagdes at have forbrudt mød 

Kongebufet, og ifær fordi ban i Italien havde Dræbt Kong Edvards 
Frænde Henrif, Den udvalgte tydſke Konge Richards Søn, havde lyſt 

fredløs, og fom Gdward Derfor onſkede at faa i fin Bold, for at 

tage Hevn over bam. Guido maa have faret vidt og bredt gjen- 

nem Guropa, thi vi erfare førft, at ban om WVBaaren 1279 var i 

Ftalien, og at Fyrſten af Salerno Da paa hans VBegne anholdt om 

Naade for bam, bvilfen Dog ej blev ham til Deel *); fenere, efter Kong 

Magnus's Død, finde vi ham, eller i Det mindfte En, fom man antog 

for bam, i Norge, bvor man næften fynes at bave ventet hans Anfomjt, 

og bvorben derfor Kong Edward neppe bar at undladt at flrive, for at 

belave Kongen og hans Høvdinger paa Dette Filfælde?). Den bte 

Mai 1280 tilffrev endelig Kong Magnus den engelffe Konge det allerede 

ovenfor omtalte Brev fra Bergen, hvori ban underettede ban om, at han 

faa i en baard Sygdom, vg Derfor anbefalte til bans Naad og VBiftand 

fine to Sønner, Kong Erik faavel fom Hertug Haafon, hvorhos han og 

fød bam vide, at han agtede at lade Kong Erik frone i Bergen, førft- 

fømmende St. Hans Dag. Han takkede ham tillige, fordi ban havde 

fendt ham Meliqvier, og fendt ham til Gjengjeld med Overbringerne af 

Brevet, hvilke vare Erlend, Provft for bans Capell (Apoftelkfirfen), faa- 

vel fom hans Drabant, Richard, atter en Deel vel afrettede Falke, to bvide 

og fer qraa. Den Svagbed, der nu fængflede Magnus til Sygelejet, 

par hans Helfot, og det ber nævnte Brev var maaftee det fidfte, Der i 

hans Navn blev flrevet, i det mindfte til noget udenlandftt Hof, thi han 

døde allerede tre Dage efter, Den de Mai 1280, fun 41 Aar og ben- 

1) Sammeſteds. Det er fun Annalerne, fom tale herom; i Arne VBiffops Saga 

nævnes iffe bet mindfte om denne Sag, der dog ganffe fynes at have fin Rigtighed. 

2) Brev hos Rymer (I. 568) af 11te April 1279. 

3) Ge nedenfor, hvad der berettes om denne Sag. Chronologien er her noget 

dunkel. 
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ved 8 Maaneder gammel '). Han Wev, fom ban felv bavde beftemt det, 

begraven ved St. Olafs Francifcaner-Klofter i Bergen. 

Der figes om Maqnus i et famtidigt Skrift, at hans Død var li- 

geſaa ſtor Stade for hele Landets Folk og ifær for Gejſtligheden, fom 

Kong Ivfias Død fordum for Jodefolket. Det fan beller iffe være 

nogen Fvivl om, at hans Død har vakt almindelig Sorg, ej alene fordi 

Folfet paa Grund af bans perfonlige Elftværdighed havde faaet ham 

meget fjær, men ogfaa, og i Særdeleshed, fordi det maatte være Ulle og 
Gnbver fart, at ban alene nu formaaede at holde de politifte Storme 

tilbage, der hvert Øjeblif truede med at udbryde, og at Det enefte Haab 

om at faa Dem afværgede, var afbængigt af, om ban levede længe not 

til at berolige Gemytterne og vænne dem til den gjenfidige Fordragelig- 

bed, fom de endnu iffe tilfulde havde Funnet fære. Om end faadanne 

Elementer til Parti-Tvedragt bavde været tilftede, faa vilde fun den 

fangvarige Mindreaarigqhbeds-Regjering, fom ved hans alt for tidlige Død 

maatte indtræde, være nok til at fade alle fande Fædrefandsvenner be- 

tragte Denne fom en af de ftørfte Ulyffer, Der funde overgaa Landet. Og 

de Storme,- fom virfelig brøde ud, og om hvile vi i det Følgende komme 

til at berette, maatte i Fidens Løk ved den overordentlige Moødfætning, 

de afgave i Forhold til Kong Magnus's lykkelige og fredelige Regjering, 

bidrage end mere til at fille Denne i et glimrende Ly8. 

Et Iilbageblif paa Kong Magnus's Regjeringstid vifer ogfaa Denne 

fom en i det bele taget for Norge lykkelig og glædelig Periode. Fol— 

fet nød i fuldt Maal Freden og dens Velfignelfer; Kongen arbejdede 

ivrigt og med Held, for at afffaffe gamle Misbrug og indføre, hvad i 

Def mindfte han felv og Den Tids øvrige Stat8mænd antoge for en bedre 

Tingenes Orden; Riget var mægtigt og bædret; De politiffe Misgreb, 

fvori Kongen og bans NRaadgivere maatte have gjort fig ſtyldige, betrag- 
tedes i Det mindfte iffe fom faadanne, undtagen bvor man maaffer tro- 

ede at finde, at han vifte fig alt for eftergivende mod Gejftligbeden. 

Men bvad Dette angaar, maatte Dog viftnok alle Retfærdige og Sand- 

bedsfjærlige erfjende, at ban havde en vderft vanftelig Stilling lige over 

for en Mand af faadan Mvyndigbed og Heftighed fom Erkebiſkop Jun; 

at ban i Det mindfte var at undffylde, om ikke ligefrem at forfvare, naar 

ban i Det [ængfte føgte at undgaa en erkfæret Kirkeſtrids Radſler og 

1) Hans Dødsdag angived i flere Kalendarier, faa og i Arne Biffops Saga, 

Gap. 25; Dagen faldes her Adventus beati Nicolai i Bari, d. e. Translatio 
Nicolai; Annalerne nævne VIL id. Maii. De ſtockholmſke Minoriters Diarier, 

der omtale hans Begravelfe ved Minoriterkloftret i Bergen, nævne hans Død ved 

ffte Juni (Ser. rer. Svec. I. 77); men maaſtee figte de her til Begravelfesdagen, 

Mund. Det norſte Jolls Hiftorie, IV. 
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Forvirringer, og Det maa tvert imod paaffjønnes, at han med fit fredelige 

Gemyt og veligiøfe Sind, vg pan en Tid, da Kirkens Anfeelfe og Over- 
baand faa godt fom bavde naaet fit bøjefte Punkt, dog vovede at gjøre 

dens Forfæmpere nogen Modftand, og iffe aldeles blindt hengav fig fom Red— 

ffabet til Deres Forbherligelfe. At Underfaatterne paaffjønnede hans gode 

Vilje og uførtrødne Virkſomhed, vifer fig ogfaa nofføm i Tilnavnet , den 

Gode”, fom hans Samtid eller nærmefte Eftertid fynes at have tillagt 

ham. — Man finder ham vgfaa i Yngre AUarbøger kaldet lagabætir eller 

Lovbøderen, paa Grund af hans Hovedvirkſomhed, Lovforbedringen; men 

det vides iffe med Vished, om dette Tilnavn allerede blev brugeligt ſtrax 

efter hans Død, eller om det førft blev opfundet i fildigere Tider 1). 

Imidlertid er det nu omftunder blevet næften uadffilleligt fra hans Navn. 

J fatinffe Breve, fom ban enten felv udftedte eller modtog, kaldes 

ban , Maqnus den 4de“. Han har da fandfonligvis regnet Magnus 
Ofafsføn (den gode) for den førfte, Maqnus VBarfod for den anden og 

Magnus Crlingsføn for den tredie, uden at medregne Magnus Haraldsføn 
og Magnus Sigurdsføn (blinde), formedeljt deres kortvarige Regjering. 

1) Man finder dette Filnavn, faa vidt vides, aller førft i et Papirshaandffrift af 

Annalerne (God. Arnam. No. 429 qv.), der er nedffrevet i det 16de Aarhun— 

brede, og naaer til 1427; hvis dens Original naaede lige faa langt, bliver 
faaledes Benævnelfen lagabætir her iffe ældre end Begyndelfen af 15ve Aar— 
hundrede. For Reften er God. 429 meget beflægtet med Cod. 417 qv., og 
denne igjen med ben faafaldte Lagmands-Annal, der naar til 1356. Wldre 
end denne Tid er Tilnavnet neppe. „Den gode" Ffaldes Magnus allerede I 
Annales regii fra Begyndelfen af 14de Aarhundrede. 

— — ve 
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Aar 1245 (22 Juli) Kolbein unge 4 . . . , e 270 
——  Aongen fender Ubbed Laurentius og Sira Bjørn tif gaven — 17 
e — Concilium i Lyon. * 18 
> — Kong Haakons Korstogslofte — 18 
1245-1246. (Vinter) K. Haafon i Bergen — 16 
= 1246. Feide mellem Thord Kakale sg Brand Rotbeinsfon , EP] 
se — (19 April) Haugsnes-Glaget. Brands Drab. Thord Herre paa 'Morbrandet R 273—275 
= —  Thord og Gisfur forlige fig om at drage til Norge ' . p p 275 
= — K. Harald i Man drager over til Norge . É ; . 59 

= —  Shord og Gisfur fomme til K. Haafon, og folge ham til -Shrsnbhjem A 276 

= — (3 Novbr) Cardinal Villjam beftiftes fom Legat til Norden 5 . 3 18 

= — (8 Rovbr.) Kongens se fegitimeres . ⸗ 19 

— Biiſtop Jofrey i Orkno 4. Henrik valges til Eftermand 136 

= — Biſtop Peter indviet til — - I 2 ; Ö 5 : 137 

= 1246—1217. (Vinter) Kong Haafon i Nidarus . e ; . — 22 

14247. (28 Febr.) Biffop Simon i Man + N * — 60 

= —  (Marts) Cardinal Villjam tiltræder fin Rejſe til Norden å G å 24 

= —  (Mai—Juni) Cardinal VBilljam i England Å - G 24 

— — (7 Juni) Cardinal Villjam fommer til Norge — å a 25 

= — (2 Juli) Cardinal Villjam indyter er 5 > 5 å ; 29 

= — (29 Juli) Kongens Kroning * Å a . . a - 29 

-= —  (QAuguft) Rigsmode i Bergen ; ; E ; ; 40 
= — Paven fader K. Haafon tilbyde ben tydſte Aogerreitk . i 47 

« —  Garbdinalen opfordrer Islandingerne til at underkafte fig Norges goe Å : 277 | 

- —  (ECeptbr.) Cardinalen reifer til Sverige. å å å . — 41. 42 

= — Brand Jonsføn Abbed i Ver å v : å , ; — 227 

— Biſtop Henrik indviet til Hole å ; 278 

= —  Nong Qarald af Man drager til Norge. Å 5 ; å I 59 

e — Thord Kakale vender tilbage til Island . A , . 6 278 

== — (Novbr.) Paven indrømnmer K. Haafon görstogshjelp Å Å Å 41 

= —  (Decbr.) Paven indrømmer K. Haafon et til at vælge Prefter Ved fine Gapeller 48 

- —  Gpendt Forhold mellem Kongen og Liibederne . å ; — 1 

= 1247—48. - (Binter) Å. Haafon i Oslø . . - a ; 59 

= 1248. Geſandtſtab fra Sverige hos Åong Saaten — 82 
— —  (Febr.) Cardinal Villjam paa Skeninge Mode i Gverige" 5 . * 42 

— Biſtop Thorkell i Oslo +. Haakon hans Eftermand Å a 11, 135 

-= —  Sidebrand Å Tunsberg — Å 5 p . . G 108 

= —  Matthbæus af Paris i Norge p G . 5 ) 122. 123 

= — (4 Sul) Jldebrand i Bergen 2 2 — å 106 —108 

— —  (3uli) Cardinal Villjam i Lund. I 1 43 
— (==) M. Harald af Man egter Kongens Datter Jöd Gecilia , k å 59. 108 

== — (—) Eogan af Argyll faar Kongenavn . e — — — 60 i 

— — (==) K Haafons fore Tog til Gota-Efven : , , Å , 83 
== —  (Auguft) Cardinal Villjams Iilbagefomft til Curien — 43 

= — (—) Byrge Magnusſon, Jarl i Sverige Å å — 84 

= —  $Haafon, Biffop i Oslo, og Herse Biftop i Orkno - 85 

=> —  (Qctbr.) Å. Haralt af Man vg Cerilia drukne paa iogrejen fra Norge . 63 

- —  Holmger KAnutsfon henrettes i Sverige 1 5 ; . 84 

2 — Biſtop Herve i Orkno +. Henrik Biftop i Prins Å 3 Å 3 136 

= 1248—1249. (Vinter) K. Haafon i Tunsberg. . ; Å * - 64, 85 

- 1249, Mong Eogan drager til Oerne ; — — 64 

— — (6 Mai) Ragnvald Olafsſon Konge i Man 63 

= — (30 Mai) Ragnvald drabt; Harald Gudrodsſon Konge i Man ? 64 

— (Sommer) Kong Haakons og Byrge Jarls Sammenkomſt ved Thorſtebatke 85—88 

— (8 Juli) Å. Uerander i Skotland 4 å — E — 66 

12491250. (Vinter) Kong Haakon i — G - . : 85 

= 1248—1250. Thord Kafales Herredømme paa Island . Å E 279 —284 

- 1250. (2 Febr.) Kong Erik i Sverige +. Valdemar — Konge i Sverige 85 

— Thord Kakale Drager atter til Norge Å i . 285 
el — RK. Harald Gudrodsſon i Man faldes tl vin å holbes faſt 3 66 

» — RÅ. Eogans Iog til Man. * , — 67 

— — Keiſer Frederik truer Lübeckerne . NE 
ee — (9 Auquft): Kong Erif i Danmark 4. Ubel Avnge i Danntark . 76 

— — (6 Orctbr) Handelstractat mellem Norge og Lübeck ; — 75 



— — (Febr. ell. Marts) Erfebiffop Einar indviet 

Side 

Uar 1250. Gefandtftab fra Norge til Kejferen Å — 75 
— (I7 Decbr.) Kejſer Frederik + Å , Å — å å ; 7 

-« 1250—1251, K. Qaafon i Nidaros . b Å : G N 89 

» —  Gefandtftab fra Rusland —. Å . — Å E , 101 

-= — Mange Jslændinger i Nidaros , - . å 285 

- 1251. Kong Haafon fender Gefandter til Ruslan I å a Å 2 104 

»  — (Juni) De norffe Gefandters Iilbagefomft fra Kejſeren V ; 5 78 

— —- Kong Haafor drager til Bergen. , . , G å Te 90. 289 
— — Cardinal Villjams Død Å - , 5 å G 44 

» —  Fredsflutning med Rus Land é å 6 å ? — 104 

— Kong Haakon drager til Gotaelven vg venter forgjeves paa Å. Abet . : 78 

— - Kong Haafon drager fil Muſtreſund ; , Å å 78 

-  —- Bryllup mellem Haafon d. unge vg Richiza, Byrge Jarls Datter 3 : 90 

— De ſvenſte Herrers Jald ved Herrevadsbro — 90 

— Tutero Kloſter brænder 109 

— ————— forliſe og pene Å Å . å 290 

= 1251—1252. (Vinter) K. Haafon i Oslo . G Å 3 : 78. 91 

» — TThorgils Sfarde t Nidaros, og hans Dyft med Amt Jarl å G * 215. 250 

- Biffop Paal i Hamar + ø 3 å å 49901087 

- 1252. (6 Marts) Erfebiftop Sigurd +. Serle hans RE å ; ; 137 

= (13 Aprif) Ormsfønnernes Drab paa Jeland - 3 å ; 291 

= —  (VBaar) K. Haafon og Byrge Jarl movdes ved Elven : ; Å 91 

= — Magnus Olafsſon Avnge i Man . E 2 5 , å R 68 

= — Å. Oaafon drager til Bergen å p . 105 

— — (29 Juni) K. Abel i Danmark +. Cbriftopher gongt i Dånkårt 91 

— — (16 Aug.) Biffop Henrif, Gisfur Ihorvaldsføn, Thorgils Skarde og Finnb em 

Helgesſon komme tilbage til Island 3 292 

— —  Gisfur antagen til Høvding i Skagafjorden - Å Å p 294 

= — Thorgils Sfarde i Borgarfiorden . ; 293. 294 

- — (147 Deebr.) Ravn og Sturla vverfalde Thorgils Starde paa Siavabolt, 

tvinge ham til at ſſutte Forbund med dem mod Gisfur . * $ 300—303 

= — Decbr.) Thorgils bryder Forliget : G > : 3 R 304—306 

-= 1252—1253. (Vinter) K. Haafon i Bergen Å — ; ; 91 

wt 1253. (2 Febr.) Forgjeves Forligsmode ved Hvitaa paa Feland Å 307, 308 

- —  (Febr.) Soerle indviet til Erfebiffovp. Peter indviet til Biftop i danfar; og 

Ridard til Biftop i Man . 1 å ; - 9 ; 1 139 

— —  Junfer Sverre Haafonsfon fød G G 5 å — 148 

— — (Mai) Kong Magnus Olafsſon i Man visne til Å . 68 

— —- (Juni) &. Qaafons Leving til Elven , G : A ? 92; 139 

= — Mode paa Gullbergeeid mellem K. Haafon, Byrge Jarl og danfte Sendebud 93—96 

- —  Førlig paa Breidabolftad mellem Ravn, Gisfur og Sturla E Å * 311 

= — Semmelig Sammenkomſt og Forening mellem Thorgils og Sturla — 313 

— — (19 Oct.) Bryllup paa Flugumyre. Gisſur overfaldt af Eyjulf Thorſteinsſon 

Rane Kodraanesſon m. fl.. å ? Å É 315—421 

= 2253—1254. (Vinter) K. Haafon i Ihrøndbjem 3 G — 97 

1254. Gisſurs Fejde mod Murdbrænderne; ban vannſalle⸗ og ſrlader Skagafjorden. 321—323 

— Odd Thborarinsſon Beſtyrer af Stagafjorden 323 

> — Sr. Sigurd, Kongens Sen, + ; E ; % — Bg 144 

— Peter Paalsfon i Gifte + . å e G . + 394, 190. 474 

= — GC Mai) Ertebiffop Sørle +. Cinar pård Eftermand 140 

— (29 Mai) Odd Thorarinsſon fælder Rane Kodraanesſon. å 2 324 

- — (Sommer) Mote ved Elven mellem K. Haakon, K. Cbriftopber og Vomn Jarl . 97. -152 

= — Biſtop Sigvard og Sigurd Silfeauga fendes til Jøland . å 324 

— — Biſtop Usfell i Stavanger +. Thorgils bans Eftermand . 143 

— — Frit Cbriftina, Knut Jarls Moder + ; . ; 6 ; G 214 

= —  Gisfur Thorvaldsſon drager til Norge : 125 

- — Odd Tborarinsføns Magt og Boldfombed paa Zeland; > på Øannfortes; men 

tager Biftop Henrik til Fange E E Å - 327—329 

= — Ildebrand i Oslo. - — 109 

— — (6 Decbr.) Pave Innocentius IV På Alerander — gane Etterfølger p 142 

= 1254—1255. (Vinter) K. Haafon i Tunsberg ; I Å 98 

— —  Gisjur og Thord Rafale bos Kongen : > å Å ; ; 325, 326 

= 1255. (14 Jan.) Odd Thorarinsjøns Drab C 2 Å ; : FÅ 330 

142 
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Side 

Aar 1255. Thorgils Starde vg Thorvard Thorarinsſon fejde i —— mod Mordbrænderne 
og Odds Drabsmand Å * * F 331—335 

=> —  OGisfur faar Sysfel i Tbrondhjem, bord Katale i Gtien å 5 p 327 

= — Svar Englesfon fendes til Island . - - 5 R 3 ; 327 

=> —  (GSymner) Erfebiffop Einar kommer bjen ; ø Å * å 142. 

= — Kongen og Erfebiffoppen fammen i Bergen. Forhandlinger om Ibronfolgen . 143—148 

= — Å. Saafon ben unge fender Gefandter til Spanien é ; 2 * 148 

— — (19 Juli) Slag paa Toeraa-Ore. Eyjulf Thorſteinsſons Fald . * — 335—338 

EE — Thorgils, Thorvard og Deres Venner bannfættes . ; å 3 9 339 

= -- (29 Geptbr.) Finnbjørn Helgesføn * Å ae E . 242 

= —  Srætte og Forlig mellem Iborgils og Biffop — 340—349 

= 1255—1256. (Dinter) Jvar Englesfon paa Sfaalholt hos Biſtop Sigvard . % 343 

- 1256. Svar Englesſon i Stagafjorben.. De flefte Bønder i Nordfjerbingen vedtage at 

betale Norges Konge Stat . å * p , PE. JP 343 
= — Gilbert II Jarl i Orfnoerne *. Magnus Gilbertsfon Jarl . ; ; 69 

= — Thorlaug Bofe fendes til Erfebiffoppen i Lund . a p å G 153 

= — Krig med Dannarf. Nordmændene berje i Halland Å 5 ; g 153—157 

— Biſtop Urne i Bergen +. Veter af Færs bans Eftermand p . - 218 

= — Svar Englesføn og Biffop Henrik forlade Jsland Å . 3 344 

= — — Svar Arnljøtsføn fendes til Jsland. —— Skarde beſtikkes til Hovding over 

Eyjafjorden m. m.. p E Å å 345 

= — ($sft) Gefandter fomme fra Spanien — å 152 

= — (11 Oct.) Thord Kafale + i Stien. å 3 - Å E å 346 

— — Haakon d. unge brandffatter Halland Å pe p p g 157 

= 1256—4257. (Vinter) K. Haafon i Bergen Å a a = - d 156 

- 1257. (Febr.) Haafon d. unge beføger Byrge Jarl Å - ; , Å 158 

= — (5 Mai) Haafon D. unge 4. Ä Å : p * P . 159 

as — Fhorgild ben mægtigfte Høvding paa Jsland å E é : ø 347, 318 

— K. Qaafon drager til Viken . p a * s é A 161 

» — Den danſte Konge aabner apr ger, p « Å - 162 
= —- Gammenfomft i Eretorp mellent K. Ebriftopber og Byrge Jarl. — 163. 164 

— — K. Haafons ſtore Krigstog til Danmarf . * - . a 164, 165 

= — Zunker Magnus byldes fom Konge. å p 6 Å , å 166, 177 

a — (26 Juni) &. Saafon udenfor Kjøbenbavn — 168 

— Fred og Forbund mellem begge Konger. 2 . 2 169—171 

— Uenighed mellent Thorgils Skarde og Thorvard Fsland ; - é 348—349 

= — Hertug Valdemar i Sønderjylland * ; - p - - — 172 

= — Kongedatteren Chriſtina i England og Frankrig . Å a P , 179—181 

— — (23 Decbr.) Kongedatteren Cbriftina fommer til Burgos i Spanien. . 182 

= 1257—1258. (Vinter) &. Haafon i Throndhjem . i 9 — 171 

— — Smitſot paa Island Å pe 353 

— Ivrſt Jaromar befætter Bornholm F — paa Sieland - S på 172 

= 1258. (22 Jam.) Thorgils Gfardes Drab 6 å * Q 3 å 350—352 

= — &K Magnus byldes paa Øretbing . 5 å å ; på å 174 

aa — (31 Marts) Kongedatteren Cbriftina e gter Infanten Don Philip af Gpanien A 185 

2 — & Haafon brager over Land til Grændfen, før at mode Byrge Jarl. % 174 

= — Dronning Ridiza vender tilbage til Sverige s å «ein > 174 

—  Sibebrand i Tunsberg ; 6 6 , a . * — 176 

— — (Sommer) K. Haakon i Bergen. Raadſlagning om de islandſte Forhold 355 

= — De fongelige Gefandter komme tilbage fra Spanien : — 486 

— —  Gisfur Thorvaldsſon udnavnes til Jarl paa Island . å å I 337 

a — (Oct) Gisfur Jarl og Thoralde bvite fomme til Jsland » ; å 359 

= 1258—1259. (Dinter) K. Haafon i Bergen p . & ; 176 

= 1259, (5 Febr.) Den banffe Konge lader Grfebiffoppen i i Lund ae. é på 176 

= — Danmart belagt med Fnterbict > A . 6 « . ; 176 

= — (April) Jaromar af Riigen indtager Kjøbenhavn og herjer Sjøland — å 176 

« — & Haafon rufter fig for at fomme K. sten til Hjelp på * $ 176 

« — (29 Mai) K Cbriftopber 4. å E a P * 177 
= — (14 Juni) Jaromar fejrer ved Neftved . ' a Å ; » 177 

» — RK. Haafon fommer til Kjøbenhavn. Jaromar brager bort d b . 177, 178 

— Feide mellem Gisfur Jarl og Thord Andresføn . » - — ⸗ 360 

= — Goſt) K. Haalon vender tilbage til Norge » . ; Å > 178 
= 1259—1260 (Binter) K. Haafon i Bergen ; 3 * é p Å 179, 190 

— — Biftop Peter i Hamar + 7 Ä g g s å 190 
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Side 

Aar 1260. (Vaar) Mode mellem K. Haakon og — Jarl, A ; 3 i 190, 191 

= —  Fyrft Jaromar + - Å p , p , 191 

— — (Sommer) Biftop Henrik i ole —* n å 3 E å å 192. 344 

== Svar Arnljotsfon og Paal Liinfeyma fendes til Jsland . ; 361 

— —  (Quli, Aug.) K. Haafon å Throndhjem.  Uenighed med Erkebiſtoppen om Beſat: 

telſen af Hamars Biſtopsſtol ? 192, 193 

se — Gilbert, Kongens Klerf, fendes til Paven for at brive Biffop i Hamar . G 195 

» — Rigsmode og Froftathing. Ny Ironfolgelov ſaavel fom vigtige Netterbøder 

vedtagne å — ⸗ 195—202 

— —  Gefandtffab til annat og ———— for at bejle til Kong Eriks Datter Inge⸗ 

borg for K. Magnus. å G R : G G 202, 203 

= 1260—1261. (Vinter) K. Haafon i serddl Å. Magnus i Stavanger . å , 203 

= 1261. SJunfer Sverre + . G A . * 3 å 203 

« — — Mongerne drage til Gøtaelven for av møte Byrge Jarl, men han udebliver . 204 

=> — (25 Mat) Pave Ulerander IV + , i å e : 384 

= — Skotſte Gefandter i Norge . å G , ' . Å å 389 

— — Nyt Gefandtffab til Danmarf. Giftermaalet aftalt . - å å 204, 205 

— —  Byrge Jarl med en Flaade i Ørefind : , 218 

— —  (uli) Biſtop Haafon af Oslo m. fl. hente Kongebdatteren silgrbhrå fra Danmark 205—209 

= — (28 Juli) Slag paa Lobede . S : å - , 3 205 

= — (4 Geptbr.) Urbanus IV Pave . : o - å c 385 

— — (11 Geptbr.) K. Magnus's Bryllup 3 å : 210 
— — (14 Geytbr.) Å. Magnus's og Dronning Jngeborgs Aroning . ; 212, 213 

— — Hallvard Guldffo fendes til Jsland . å å å å å , 362 

== Suut Jarl + . ; N å 3 i |, : Å 214 
= — Grenland dnbenner fig Kongen. 5 a * 5 381 

se Børge Jarl egter ben danffe Enfedronning Mechthilb å i å 219 

=> 1261—1262. (Vinter) K. Haafon og Magnus i Bergen . ; ! p 220 

- 1262. K. Valdemar i Sverige egter Sophia, Dronning Jngeborgs Syfer G * 219 

> — Kongerne Haafon og Magnus i Tunsberg . A - Å G p 220 

— —  Norftt Gefandtffab til Danmark angaaende Dronning Ingeborgs Urv . G - 221 

- — Dronning Ridiza egter Fyrft Henrif af Werle Q a - ; — 175 

— — — Kongedatteren Chriſtina i Spanien — — 188 

— Zunker Olaf Magnusſon fød 221 

=> — Lodin Lepp og Haafon Eyfil ſendes til Tunis 188. 221 
— — Hallvard Guldſto paa Island. Norderlandet og Sonde landen anbener ſig 

Å. Haafon . 5 2 Å ; g 3 , ; 362—372 

— — — Veftfjordingerne underkafte fig ass Eg å Å ; Å 370 
= — Halvard Guldffo, Abbed Brand, Sighvat Blboarefon og Sturla Ravnsſon drage 

til Norge 372 

— VWVoldſomt Angreb af frotfte govdidlet paa Øeh Sibe 5 ; — 390 

-= —  Gfoterne aftvinge Oens Indbyggere Giſler . - 2 390 
- 1262—1263. (Vinter) Avngerne Haafon og Magnus i $prbnbyjen - ; 373 

= —  Udruftninger mod Sfotland . « ' 391—399 
= — (4 Marts) Gilbert og Brand aksene til Biffopper i EE og vote ; : 373. 396 

= — K. Saafon drager til Ljodhuus, og derfra til Tunsberg og Bergen å ; 391 

— —  Rangæingerne og Oddeverjerne underfafte flg Kongen Ö å å G 373. 374 

= 1263. (5 Juli) K. Haakon affejler fra Herdblevær ; ; ? 400 

— — ¶ Juli) Kongen ankommer til Breido-Sund vaa Hjaltland 400 

— — (21 Gult) Kongen kommer til Orfnøerne . C 3 p ; 3 400 

— — (5 Aug.) Solformerfelfe. Kongen i Ragnvaldsvaag — 401 

= — (10 Uug.) Kongen drager forbi Hvarv og videre til Mylarſund a gjarbaro 402—405 

= —  GCogan af Argyll hos Kongen ; å Å 405 

— —  Murdard vg Anqus i Cantire underkafte fi fig Gantire Sranbftattes ; A 406 

= — & Saafon ved Gioghba. Sendebud fra Irland . - , Å . 407 

— — K. Saafon drager til Arran og Bute 2 3 - å G Å 406 

-= —  Underhandlinger.  Stilftand o - o E ; G ; 409 

- — (8 Geptbr.) Aongen fægger ind til Largs . p ; — G 410 

= — Sturla Ihordsfan til Norge E R G p . 3 433 

-= —  Sodin Lepp fommer tilbage fra Tunis dt Gefandter fra Sultanen. ; 472 
« —  Gtilftanden opfagt . 3 5 - å — Å ; : 411 

= —  Lennor m. m. herjet ; ; 2 ; — 412 

(1, 2 Oct.) Heftig Storm. Slag ved Largs 3 ; Å . 412—417 
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Aar 1263. Erkebiſtop Einar 4. E p R * 
e — Kongen drager til Orknoerne å 

> — (15 Nov.) Opgior i Lund ang. de danſte PS Arvegodo å 3 

”  — (45 Decbr.) Kongens Sygdom og Død. å ; % » * 

- 1263—1264. (Binter) Rong Magnus i Bergen X 3 å å ; 

= 1264. Songen af Skotland underfafter fiq Sydberøerne . : — 

— — Kong Magnus af Man hylder Skotekongen å . 8 

— —  Øfterlandet paa Island underfafter fig Kongen. , p å — 

— — Geſandtſtab til Sfotland . å E ; ; å å * 

- — Sltkotſte Gefandter i Norge . : 3 å 5 

— —  Gisfur Jarls Feide med Oddeverierne, Thord Andresfon benrettet B a 

- — Abbed Byrge af Iuferø poftuleres til Erfebiffop . . * 
— (Hoff) Ildebrand paa Gifte : . E 3 å å - 

—  Nifolaus paa Gifte + , — — å å 6 ; 

- — (2 Octbr.) Pave Urbanus IV + . på 4 å ; g 

— — Margrete paa Giffe egter Bjarne af Biartø ; Å Å 3 ⸗ 

— —  (Novbr.) Kongens Sen Magnus fød og bed 9 5 e > g 

- 1264—1265. (Vinter) K. Magnus i Throndhiem ; É å Ä å 

-= 1265. (Febr.) Clemens IV Pave . — å 

-« — K. Magnus's Sammenfomft med Byrge Sarl ; — å 

— Biſtop Gilbert og Kantfler Uffatin fendes til Stfotland . > : 

— Thorvard og Sturla fendes til Jsland med bet førfte Udfaft til en islandſt 

Lovbog 

— Reginald af Rorburgh fendes til El : ; ; E . E 

— Biſtop Bra 0 i Høle 4+ >. é E å p - 

— Biſtop Haafon af Oslo voftuleres til Grtebiftop e å G 3 ; 

— (24 Noøvbr.) Kong Maqnus i Man + , ; A p - Ep 

1265—1276. Lovreform t Norge A - P * å ⸗ ⸗ 

1265—1266. K. Magnus i Bergen (7). p å ⸗ 

— Reginald af Rorburgh i Norge Å : p 5 
1266. UAffatin og Andres Nifolasføn fendes til Statland å 

* (2 Juli) Fredsſlutning og Traktat til Perth. Syderoerne og Man affaaes til 

Skotland mod en aarlig Afoift E p % : å é 

— Allehelgenskirken i Bergen færdiggjørt 4 « . * - — 

1266. Byrge Jarl i Sverige 4 . Å p p - a 

— Zunker Grif i Sverige drager til bet banfte Hof * 9 E 

1266—67. (Vinter) &. Magnus i Bergen (I . Å é 

1267. (5 Jan.) Jon Raude bringer Pallium fra Rom til Erkebiſtop EN 3 

— « April) Haafon indviet til Erfebiffop . + % å 6 * 

— — Dronning Margrete qaar i Reins Kloſter ⸗ Å - - 

— — Sørund Iborfteinsjon beftiffes til Biffop 1 Hole 5 - Å o, 

— — Andres indviet til Biffop i Oslo og Jorund til Biſtop i Hole . ; 

— &. Magnus faar Fuldmagt af Broken Sndbyggere til at forfatte en pe 

Lovbog 

— ¶s Ung.) Etebiſtor — * 3 g F ; a å — 

— (28 Oct.) Jon Raude valgt til Erkebiſtop % å a : 
1167—68. (Vinter) K. Magnus i Bergen (2). . . å Å å 

1268. (12 Jan.) Gisfur Jarl død 3 * — — 

— Erik, Kongens Son fod 3 : 5 — å på ; 

— Biſtop Sigvard i Sfaalholt + ; å F å 

— Thorvard Ihorarinsføn og Orm Ormsføn hø til Norge * 
— Kongen faar Fuldmagt af Eidſivalagens Bønder til at foretage Lovreform g 

— — Sammenfomft i Ljodhuus mellem Kongen og K. Valdemar - å 

— (6 Uug.) Vaven confirmerer Kongens Teftament å 3 å 

— (24 Novbr.) Pave Clemens IV + ; ; ; å 

— — (Decbr.) Erfebiffop Jon fommer tilbage med Pallium E p ; . 
— — Biffop Gaute i Færøerne +. Erlend hans Eftermand . å Å » 

1268—69. (Vinter) K. Magnus i Bergen (2). A - - * . 

1269. Partiel Bedtagelfe af Theangildet paa Jsland . . : g o 

— (30 Juni) Biffop Urne til Sfaalholt indvies ; - Å G 

— (45 Juli) Biffop Urne drager til Jøland . 3 f Å 

—  (Auq.) Kongen og Erfebiffovpen vaa Froftatbing. Kongen faar begrændfet 

Fuldbmagt til Lovreform > p » R < - Å 
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480. 645 
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446 

449 
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375 

450 

453 
619 

468 

471 

472 

469 

473 

675 

452. 471 

419 

620. 626 

452 

445—463 

973 

651 

651 

517 

650 

519 

529 

470, 517 

678 

520. 622 

520. 623 

518, 519 



Var 1269. 

1269 —1270. 

(17 Aug.) Biffop Urne af Staalbolt fømmer til Jöland med odd Brev 

Ravn Oddsſon drager til Norge å : o p S 
(21 Uug.) Forbunbdstractat med England . ; ; E 
Biffop Veter å Orkno + : , - , ; ; å 

(Vinter) & Magnus i Tunsberg . . — 

1270. Aſtatin Biffop i Bergen. Thore Haakonsſon Kantſler 

— Haakon, Kongens Son, fod . 

— Biſtop Urne gjør Fordring paa Odde— og pitardal- Godſel å G 

— — Nfongen indfætter Ravn og Ornt font VBefalingsmænd paa Island 

— (26 GSeptbr.) Orm Orm sføn drukner 7 3 E 3 å ; 

— — Dronning Margrete + > . : : . G 3 . 

— (2) Grændfetractat paa Maqnor . : G ; , E 

1270—71. (Vinter) K& Magnus i Bergen (2). ; A I — 

1271. Kareler og Koaner herje i Haalogaland . ; Å å G 

— Biſſtop Tborgils frifter et Fattigbuus i Stavanger . Å 

(Sommer) Rigsmode i Bergen. Mannbelgen m. nm. Fase 

Eturla Ehordsføn, Thorvard Thorarinsſon og Eindride Boggul fendes til Island 

meb den nye Lovhog ; 3 c ; : 

— — Tbingfarebaalfen vg Thegngildet m. m ——— paa geland 

— (1 Sept.) Gregor X valgt til Pave : p , . Å 

—  Cindride Boggul forlader Jsland 3 E a E ; Å 
1271—72. (Vinter) Kongen i Bergen Å : ö - p 3 E 

— Collegiet ved Upofteltirfen friftet . - - A ; 5 ; 

—  (Jan.) Aongen farligt fyg ; , 5 $a ta ; 

— Domkirken i Stavanger afbrænder ; Å - 2 å p 

— (27 Marts) Pave Gregor X indyiet å - å G - E 

— (29 Marts) Paven udffriver et Concilium a E E ; E 

— Eindride Boggul fendes atter til Island . 3 3 å E G 

—- Den bele nye Lovbog vedtages E Å å . 2 ; 

— Sturla og Jon Einarsſon Lagmænd A Å E 3 ; 

— — Ghorsbroderen Sigbvat Lande fommer tilbage * Ron . ⸗ 

Biſtop Arne, Ravn, Thorvard og flere islandſte Hovdinger drage til Norge 

(Sept.) K. Magnus brager til Kongehelle og venter forgjeves K. Valdemar 

Grfebiffop Jons VBeftræbelfer for at udvide Kirkens Rettigheder . 

1272—1275. (Vinter) K. Magnus i Tunsberg. Å ' ; 3 

1273. (Jan., Febr.) Hovdingemøde i Tunsberg . 3 3 å . ; 

—  (Marts) Sammenfomft mellem K. Magnus og K. Valdemar i Sarpsborg, For- 

lig imellem K. Valdemar og hans Broder a p Å a 

— SHr. Andres Nifolasføns Udenlandsrejfe vg Død . å å A p 
— Den nye Loobog vedtagen paa Gulathing p — 
— — Stort Rigsmode i Bergen . - 3 Å 3 ; å . 

— Ny Konge-UArvelov vedtagen ; å Å å ; 

— (2 Juli) Kongens Søn Erif faar Aongenavn og Gen Gertugtitet Å 6 

— (24 Juli) Sagen om Patronatsretten paa Island paadomt i Bergen. 

1273—1274. 

1274. 

Biſtop Arne, Ravn og Tborvard drage hjem til Island å 

(1 Aug.) Overeensfomft i Bergen mellem Kongen og Erfebiffopyen - 

(11 Nov.) Den norfte Arvebaalk vedtagen paa Jsland . A E — 

(Vinter) K. Magnus i Bergen 

Biſtop Arne udarbejder fin Cbriftendbomsbaalt . 

Kongen drager til Arendhiem 
Ny Uenighed mellem K. Valdemar i Sverige og hans Broder. * 
(Mai -- Juli) Griebiffop Jon, Biftop Andres i Oslo og Biffop Aftatin i Bemnen 
overvære Conciliet i Lyon E , ; 
Sexaars-Tiende af gejſtlige Indtagter til Bedſte for det hellige Rand ploger 
(24 Juni) Den nye Lovbog vedtagen paa Froftatbing . E é 
(2 Juli) Rong Erif byldet og Haafon vrotfameret fom Hertug var Øretbing ; 
(26 Juli) Paven ftadfæfter Overeensfomften til Bergen, med Forbehold s 
Hertug Magnus af Sverige brager til Danmark . å 
(1 Nov.) Kong Rubolf tilffriver Kong Magnus i Norge — — 
(4 Nov.) Erkebiſtoppen kommer tilbage fra Lyon, medbringende den bellige Torn 
(9 Nov) Den hellige Torn nedlagt i Upoftelfirfen , å p 5 
Den nye Upoftelkirfe grundlagt . ; ; - Å Å E 
Biffop Ridard i Man 4 . . - : ' ' . Å 
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698 

Si de 
Aar 1274—1275. (Vinter) Kong Magnus i Bergen (2) Å å ; - Å 680 

- 1275. Den forbedrede Hirdffraa udgiven . P . : . p 577 

= — Ildebrand i Tunsberg — — | 

pe Biſtop Urne faar Størftedelen af fin Gbrifenret køsinger paa Seland 3 638 — 

= —  DBiffop Marfus indviet til Man . : i å 679 

= —  Biffop Jørund bringer de Iyonføe Gtatuter til Seland 3 ; 639 

> — Hertug Magnus og Junfer Erik i Sverige betrige fin Broder med Gjely frå 

Danmark. 657 

= — (4 ull K. Balbémar oter ved 6094, fiegter til Erling Arfsſon i Sarpsborg 655 

-= — 8. Valdemar fangen af fin Broder, afftaar Regjeringen; Magnus antager 

Kongetitel . 5 å . . . P G — 655 

= — Hertug Erif i Sverige 4 ; 3 G > - 656 

= — Å. Valdemar og Dronning Ssybla- paa Ragnbildholmen ; å 656 

= 1275—1276. (Vinter) K. Magnus i Bergen > 3 . . - D 680 

= — Å. Valdemar Byrgesfon begiver fig til Bergen. 3 ; g å 656 

- 1276. (10 Jan.) Pave Gregorius X 4. . 5 G Å — 575 

» — (22 Jan.) Bergens Bylov vedtagen + G å ; 2 574 

— — (21 Febr.) Innocentius IV Pave . Å På Å 576 

= — (19 Upril) Fundats for Katharina Ktrfe på pofpital i Bergen ; — 675 

= — (Mai) Brevverling mellem Magnus og K. Edward i England G * 671 

= — (24 Mai) Magnus Byrgesføn fronet til Sveriges Konge 3 — 657 

— — (41 Zuli) Hadrian V Pave g 2 å 5 A på å 576 

=» — Biſtop Ihorgils i Stavanger q+ . ; G G — 675 

— Kong Magnus's Tog til Elven . 574. 657 

-= — (22 Juni) Å. Magnus kommer til Kongehelle i P . 657 

=> — (5 Juni—2 Juli) Forgjeves Forligsmøde ved Hurfaberg E i 657—660 

- — "(Juli K Magnus drager tilbage til Tunsberg, og K. Valdemar til ånde 660 

=> — Tunsbergs Befæftninger forbedres ; å ; ; 674 

= — (29 Jult) Magnus Magnusfen udnavnes til Jarl i Orfns . ' å 574, 680 

= — (ua) & Magnus paa Oplandene , ; - å E 564, 660 

= — (2 Sept.) Den nye Lovbog vedtagen paa Gibfisatbing A Å å p 576 

=> — (8 GSept.) Kongen kommer tilbage til Tunsberg . G 5 å Å 575 

- — (13 Gept.) Johannes XXT Pave . 5 - . 4 576 

= — Dronning Sophia og norffe Gefandter Drage til Dinmike . ; 660, 661 

= —  Gtriyelfe fra Islands Biffopper m. fl. til Konger om Chriftenrettens VBedtagelfe, 

famt Klage fra Høvdingerne over Biſtop Urne . p 3 610 

øv —= Kongens Svarffrivelfe til Island p å p — 568—640 

-= —  SFborvard flildrer de isl. Forholde for Kongen. : 642 

> — (often) Krig mellem Brødrene K. Valdemar vg K. Magnus Byrgesfon ö 661 

= 1276—1277. (Vinter) K. Magnus i Tunsberg . å . : . ; 576. 661 

-= —  (Binter) K. Magnus i Tunsberg . ' a : é — 680 
- 1277. (1 Febr.) Kongen udſteder fit Teſtamente. ⸗ : 579. 681 

-. — Arne indvies til Biffop i Stavanger — 677 

» — Slagsmaal ved Skanor Å å ; å 663 

-= — RK Magnus fender Eindride Boghul og Nifolas Obbsſon til Zeland 642 

— — R. Erik i Danmarf og K. Valdemar gjøre et Tog ind i Sverige å . 661 

= — Forlig. K. Erik drager hjem igjen 661 

== —  (Auquft) Hovdingemøde i Iunsberg + » ⁊ 680 

— Lendermand faa Titel af Baroner, Skutilſveinerne af Nibdere, begge af Herrer 590 

NG Auguft) Ny Overeenstomft eller Compoſition mellem å ke og Erkebiſtoppen 580—583 

— Nyt Tiende-Requlativ - k e . . Å 584. 585 

= — Thhelebondernes Forlig med Å. Magnus — 585 

— (13 Gept.) Kongen gjør —— vyderligere godrecn eiſe⸗ og beſtemmer 

nærmere hans Myntret > G G Å 588 

- —  Gindride Bøggul, Ravn, Thørvard 78 Sturla GE til svie Å — 645 

» — Raon, Thorvard og Sturla lide Skibbrud paa Færøerne : Å ; 645 
- —  Biffop Uffatin ti Bergen + 3 3 Å ; 3 . A 675 

= —  Misvert i Norge. o ; — 682 

— WMov.) Nikolaus 171 Både: . P . . 5 å . 679 

> 1177—1278. (Vinter) K. Magnus i Bergen e). å . Å Ä . 680 
» — Ravn, Thorvard og Sturla paa Færserne Å Å . 3 Å 645 

= 1278. Biffop Gilbert paa Hamar + . . . . 675 
-  —  (Baar) Kong Magnus ——— —— et Tog til Gotaelvéi 2 å 661 



699 

Side 
Aar 1278, Forlig i Labolm mellem Kong Maquus i Sverige vg K Valdemar, Forbund 

mellem Magnus og K. Erik i Danmark ; , Å 2 R 662 
- — Sturla Thordsfon drager bjent til Jsland Å å * ; — 645 
— — Geſandter fra Lübeck i Norge — 666 
— (18 Juli) K. Magnus's Frihedsbrev fra de oſterſoiſte Stader Å 667—669 
—  (Geptbr.) Narve indviet til Biffop i Bergen, og Tborfinn til Hamar : 677. 675 
= 1258—79., (Vinter) Å. Magnus i Bergen (2) . å $ p å 3 E 680 
= — — Narelernes Uvæfen i Finmarken. 5 4 . å å 4 670 
- 1279—1280. Uroligheder i Sverige, K. Magnus Byrgesfon hevner fig paa Folfungerne 662, 663 
» 41279. Ravn Obdsføn faar Merkesmands-Titel og fendes til Island . 4 E 684 
- — (G %ugq.) Å. Magnus's Fribedsbrev for de bremiffe Kjobmænd — 669, 688 
— — (1 Oct.) Biffop Urne af Skaalholt fommer til Bergen å Å 3 687 
—  Biffop Jørund af Hole former til Norge i ø P R Å 687 
« 1279—80. (Vinter.) K Magnus i Bergen A Em 2 å ; å 680. 687 
- 1280. (9 Mai) Å. Magnus's Død g — 688 
— Biſtop Olaf i Gronland + Å OG ; ; E 678 

— — 



Side 

Rettelfer. 

8 i Noterne, Linje 2 f. n. „Eyla-Jarl“ las ,Engla-Jarl”, 

17 i Ferten, — 13 f. 0. ,Bjarne" læs , Bjørn”, 

29 i — — 16 f. o. „Lagmand“ læs „Legmand“. 

42 i — — 16 f. o. 1242" fær ,1248". 

58i — — 204. 9. Bed Gildvig" o. ſ. 9. tilføjes Noten: „See ovenfor IT. S. 761". 
63 i — — 6 f. 0. ,Paveftolen" fæs nrk 

63 i Note 2, ,1298" [æg ,,1248". 

80 i Ferten, Linje 1 f. n. , De møgtigfte” læs — megtigſte“. 

93 i Sideoverffriften ,1252" læs „1233“. 

110 i Ferten, Linje 4 f. 0. „Anordninger“ læs  Antydninger”. 

118 i — — 10 f. 0. med fig” læs , mellem fig”. 

135 i — — 40957. o.  Lagmøndenes" læs „Lægmandenes“. 

137t — — 104. 0. efter , blotte Navn" tilføjes: , med Undtagelfe af, at Peter var Capellan 

Hos Biſtop Urne i Bergen, og fiten hans Efterfolger paa Bergens 

Biffopsftol”, t 

158 i — — Tf. „Julen“ læs „Paaſten“. 

171 i Noterne — Bf. n. ,1217" (æg ,1257", 

174 i Texten — 9 f. o. efter , Kong Magnus tilfsjes: „hvilken han nu og havde ladet hylde 

føm Konge paa Ørething”. 
191 Gidenverfiriften ffal Iyde: 1260. , Forhandlinger om en Tronfolgelov“. 

207 i Ferten Linje 7 og 8 f. 0. ,Gefandten nu” las , Gefandterne", 

207t — — 94. o. „Kong Haafon" Læs „Biſtop Haafon". 

207i — — 10 f. 9. „hojtideligt“ læs ,høitideligt paa den unge Konges Begne”. 

218 it — — 20 f. 0. Peter" Læs Peter, havde fra 1246 været Biffop paa Færøerne”, 

248 i Roten „S. 271" løs „S. 272". 

256 paa flere Steder „Reykjaholt“ læs „Reykja-Hole“. - 

291 i Sideoverſtriften, ,1214" fæs ,1252". 

293 i — n1257" læs ,1252" 

299 i Ferten, Linje 7 f. n. Thorleif” lær „Thorgils“. 

3074 1=- — Å f. 9.  Aamorsvadet" Læs „Aamotsvadet“. 

331 ti — Mellem Linje 3 og 4 mangler Ufdeling og Overftriften: ,39. Thorvard og Thorgils 

i hevne Odds Drab. Slag paa Iveraa-Øre; Evjulfs Fald. Kongens Herredomme 

erfjendt paa Nordlandet”. 
392 i — Linje 4 f. 0. „Sone“ fæs „Zone“. 

408 — — 11 f. v: geller af Oy Nial-Mtten“ læs „eller Hy-Nial-Wtten“. 

448 Gideoderffriften ffal være: Magnus Haafonsføn”, 

472 i Terten, Anje 10 f. n. ,1265" lær ,1264", 
474 i — — 14 f. 0. 41265" [æg ,1264". 

479 i — — 19 og 20 f. 9. Bi ville . . ++. Jarle-VBærdigheden" udgaar. 

482 i — — 4f. n. 1273" fæs 1271". 

488 i —= ==" GO SN Tee 

498 t — — 6 f. 9. mellem „Arvegangen“, og „anfore“ indffydes , der vedtoges 1273". 

561 i Sideoverſtriften , Conciliet i Bergen" las „Conciliet i Lyon”, 

628 i Noterne, Linje 3 f. n.  Hegramo" læs  Hegranes”. 

628 i — — 2 f. n. „Thinguja“ fæs „Thingeyra“. 

645 i Ferten, — 3 f. n. ,1264" fæs „1263“. 

659 i Moten tilføjes: Et Brev, udftedt af Ulf Karlsſon 3 Jan. 1281, finded i Liljegrens Dipl. Svec. 

I, Ny. 710. 

677 i Festen, Linje 21 f. o. ,af Deres eget Collegium" læs „Chorsbroder i Nidaros" 

680 i — — 18 f. o. Iſtedetfor „Hvor længe . . . + vides ikke", ſtal der fraa: „Han levede 

tif 1284". 

680 i — — 28 f. 0. „kun tvende“ fæs „kun een eller tvende”, 

680 i — — 29 f. 0. ,1265—1266 og 1275—1276", læs ,1264—1265" og maaſtee ,1268—1269", 

sr — — 
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